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 الموضوع:
هذا المرشد هو تحديث للمرشد العالجي الصادر عام  2007من قبل األكاديمية األميركية لألذن واألنف
والحنجرة وجراحة الرأس والعنق ويقدم هذا التحديث توصيات مثبتة بالدليل لتدبير التهاب األنف
والجيوب عند البالغين المعرف على أنه التهاب عرضي باألنف والجيوب.
تتضمن التغيرات عن المرشد السابق ما يلي:
 - 1اضافة محامي مستهلك الى فريق التحديث
 - 2معلومات معززة حول تثقيف المريض ونصحه
 - 3فرص إضافية لالنتظار و المراقبة (دون استخدام الصادات ) كعالج ابتدائي اللتهاب األنف والجيوب
الجرثومي الحاد ABRS
 - 4أدلة من  42دراسة منهجية جديدة
 - 5ثالث توصيات جديدة لتدبير التهاب األنف والجيوب المزمن CRS
 الهدف :
الغرض من هذا المرشد متعدد االختصاصات هو تحديد فرص تحسين الجودة الم تعلق بتدبير التهاب
األنف والجيوب عند البالغين إلحداث توصيات فعالة وواضحة لتنفيذ هذه الفرص بالممارسة السريرة .
تحديدا؛ أهدافه هي تحسين دقة التشخيص وتحفيز االستخدام المناسب لالختبارات الالزمة لتأكيد
التشخيص وتعزيز االستخدام الحكيم للعالج الجهازي والموضعي ويتضمن ذلك التصوير الشعاعي
وتنظير األنف والطبقي المحوري واختبارات الحساسية ووظائف المناعة
تم التأكيد أيضا عل تحديد الحاالت المزمنة المتعددة التي تتطلب تعديل التدبير العالجي اللتهاب األنف
والجيوب وتتضمن ( الربو  -التليف الكيسي – حالة نقص المناعة – خلل حركية األ هداب )
 بيانات العمل :
قام فريق التحديث بوضع توصيات قوية تتضمن واجب األطباء :
 - 1أن يميزوا بين التهاب األنف والجيوب الجرثومي الحاد ( )ABRSوالتهاب األنف والجيوب الحاد
) (ARSوالذي قد يكون بسبب انتان تنفسي فيروسي علوي او بسبب غير انتاني
 - 2أن يؤكدوا التشخيص السريري اللتهاب األنف والجيوب المزمن  CRSبشكل موضوعي وذلك
عبر(تنظير األنف األمامي أو– تنظير جوف األنف أو – الطبقي المحوري )
قام فريق التحديث بوضع توصيات حول واجب األطباء:
 - 1أن يدبروا المرض بالمراقبة واالنتظار (دون استخدام الصادات ) او يصفوا عالج ابتدائي بالصادات
للبالغين المصابين ب  ABRSغير المختلط.
 - 2أن يصفوا  AMOOXICILLINEمع أو بدون  CLAVULANATEكخط عالج أول لمدة - 5
 10أيام ( إذا كان القرار العالجي هو معالجة  ABRSبالصادات
 - 3أن يعيدوا تقييم المريض لتأكيد  ABRSونفي األسباب األخرى ولكشف االختالطات في حال
ازدادت حالة المريض سوءا ً او في حال لم يحدث تحسن على العالج بالخط األول بعد  7أيام من

التشخيص أو بعد التدهور خالل فترة العالج بالخط األول
 - 4أن يميزوا التهاب الجيوب المزمن أو التهاب الجيوب الحاد الناكس عن النوبات المعزولة ل ABRS
واألسباب األخرى ألمراض األنف والجيوب
 - 5أن يقيموا إصابة مريض  CRSأو  ARSبأمراض مزمنة تتطلب تعديل التدبير كالربو والتليف
الكيسي ونقص المناعة وخلل حركية األهداب
 - 6أن يؤكدوا وجود أو غياب البوليبات األنفية عند مريض CRS
 - 7أن يوصوا بغسيل األنف بالمحلول الملحي النظامي أو الستيروئيدات الموضعية أو كالهما لتخفيف
أعراض CRS
قام فريق التحديث بوضع توصيات اختيارية هي :
 - 1أن يصف الطبيب مسكنات و/او ستيروئيدات موضعية و/أو غسيل أنف للتخفيف من أعراض التهاب
األنف والجيوب الفيروسي.
 - 2أن يصف الطبيب مسكنات و/او ستيروئيدات موضعية و /أو غسيل أنف للتخفيف من أعراض التهاب
األنف والجيوب الجرثومي الحادABRS
 - 3القيام باختبارات التحسس والوظيفة المناعية ضمن تقييم المريض المصاب ب  CRSاو ARS
الناكس
قام فريق التحديث بوضع توصيات حول واجب األطباء:
 - 1أن ال يطلبوا تصوير شعاعي للمرضى الذين يحققون معايير تشخيص  ARSإال في حال تطور
اختالطات أو في حال االشتباه بتشخيص آخر
 - 2أن ال يصفو معالجة فطرية موضعية أو جهازية لمرضى CRS
االختالفات عن المرشد السابق:
هذا المرشد هو تحديث للمرشد العالجي الصادر عام  2007من قبل األكاديمية األميركية لألذن واألنف
والحنجرة وجراحة الرأس والعنق AAO-HNS
تم التخطيط للمرشد بعد  5سنوات من تاريخ النشر األول وأصبح ضروريا أكثر بعد الدراسات األولية
الجديدة والمراجعات المنهجية والتي تقترح الحاجة لتعديل التوصيات السريرية الهامة:
تتضمن التغييرات في المحتوى والمنهجية عن المرشد السابق ما يلي :
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.4
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.7
.8

إضافة محامي مستهلك لفريق تطوير المرشد
دليل جديد من  5مرشدات ممارسة سريرية
الـتأكيد على تثقيف المريض ونصحه باستخدام جداول شرح جديدة
بروفايالت بيان عمل موسعة للتوثيق الواضح ل :
فرص تحسين الجودة  -الغموض المقصود – الثقة بالدليل – االختالفات في الرأي
عملية مراجعة خارجية معززة لتضمين التعليقات العامة ونقد الصحف الندية
خوارزمية جديدة لتوضيح اتخاذ القرار وعالقات بيان الحالة
توسيع االنتظار والمراقبة (دون العالج بالصادات ) ليكون استراتيجية تدبير أول لكل مرضى
 ABRSغير مختلط بغض النظر عن شدة المرض وليس فقط المرض الخفيف(كما في المرشد
السابق)
تغيير التوصية المتعلقة بالخط األول من الصادات لعالج  ABRSلتصبح أموكسيسيللين مع أو
بدون كالفولونات بعد أن كان أموكسيسيللين فقط في المرشد السابق

 .9إضافة الربو إلى األمراض المزمنة التي تتطلب تعديل تدبير CRS
 .10ثالث بيانات عمل مفتاحية جديدة لتدبير  CRSوالتي تركز على البوليبات كعامل معد ّل ؛ توصية
بتفضيل المعالجة الموضعية(ستيروئديات او الغسيل بسيروم) وتوصية ضد استخدام األدوية المضادة
للفطور الجهازية أو الموضعية.
مقدمة ( :)INTRODUCTION


















يصيب التهاب الجيوب  8/1من البالغين في الواليات المتحدة مما ينتج عنه أكثر من  30مليون
تشخيص سنوي وتتجاوز الكلفة المباشرة لتدبير التهاب الجيوب الحاد والمزمن  11بليون دوالر
بالسنة مع تكلفة إضافية ناجمة عن فقد اإلنتاجية ونقص الفعالية بالعمل وانخفاض جودة الحياة
أكثر من  5/1من الصادات الموصوفة تكون لتدبير التهاب الجيوب مما يجعله التشخيص الخامس
شيوعا للمعالجة بالصادات
على الرغم من االنتشار الواسع والتأثير االقتصادي اللتهاب الجيوب هناك اختالفات هامة
بالممارسة ضمن وبين االختصاصات المتعددة المعنية بتدبير الحالة.
المريض المستهدف بهذا المرشد هو بعمر  18سنة أو اكبر مع تشخيص سريري اللتهاب أنف
وجيوب غير مختلط
يعرف التهاب األنف والجيوب (  )RHINOSINUSTITSعلى أنه التهاب عرضي وهذا
المصطلح مفضل ألن التهاب الجيوب يكون تقريبا دائما مترافق مع التهاب مخاطية االنف واحتقانها
يعرف التهاب األنف والجيوب غير المختلط على أنه التهاب أنف وجيوب بدون امتداد سريري
واضح لاللتهاب خارج الجيوب وجوف األنف عند وقت التشخيص مثال ( ينتشر عصبيا أو عينيا أو
إلى النسج الرخوة).
يمكن تصنيف التهاب األنف والجيوب حسب المدة إلى
 حاد :في حال استمر أقل من  4أسابيع مزمن :في حال استمر أكثر من  12أسبوع مع أو بدون هجمات حادةيمكن تصنيف التهاب األنف والجيوب الحاد  ARSحسب األسباب المفترضة واألعراض والمسار
الزمني (بيان عمل رقم  )1إلى :
 التهاب أنف وجيوب جرثومي  - ABRSالتهاب انف وجيوب فيروسي VRSالتمييز بين ABRSو  VRSهام أل ن الصادات غير مناسبة ب VRS
عندما يتعرض المريض إلى أربع أو اكثر من النوب اللتهاب األنف والجيوب خالل سنة دون
أعراض مستمرة بين النوب تسمى الحالة التهاب أنف وجيوب حاد ناكس RECURRENT ARS
كل المنظمات تتفق على أن  CRSيبدأ بع  12أسبوع لكن تختلف اآلراء حول  ARSحيث يعتبر
البعض أنه قد يستمر ل  12أسبوع ونحن نتفق مع مجموعة المرشدات األخرى التي تعرف ARS
على أنه يستمر  4أسابيع كحد أقصى  .لكن يجب معرفة أن الحدود الزمنية هذه مبنية على اإلجماع
اكثر من الدليل البحثي وأيضا يوجد مع لومات قليلة عن التهاب الجيوب الذي يستمر بين 12- 4
أسبوع ويسمى أحيانا التهاب األنف والجيوب تحت الحاد SUBACUTE
RHINOSINUSITIS
ال نعتبر االطار الزمني اللتهاب األنف والجيوب كيان واضح بالمرشد والقرارات حول إصابة
المريض بالتهاب حاد أو مزمن يجب أن تكون فردية

الهدف من المرشد ( ) PURPOSE











الغرض من هذا المرشد متعدد االختصاصات هو تحديد فرص تحسين الجودة المتعلق بتدبير التهاب
األنف والجيوب عند البالغين إلحداث توصيات فعالة وواضحة لتنفيذ هذه الفرص بالممارسة
السريرة
وأهدافه هي تحسين دقة التشخيص وتحفيز االستخدام المناسب لالختبارات الالزمة للتأكيد
التشخيص وتعزيز االستخدام الحكيم للعالج الجهازي والموضعي ويتضمن ذلك التصوير الشعاعي
وتنظير األنف والطبقي المحوري واختبارات الحساسية ووظائف المناعة
تم التأكيد أيضا عل تحديد الحاالت المزمنة المتعددة التي تتطلب تعديل التدبير العالجي اللتهاب
األنف والجيوب وتتضمن ( الربو  -التليف الكيسي – حالة نقص المناعة – خلل حركية األهداب )
الدليل اإلرشادي موجه لجميع األطباء المعنيين بتشخيص وتدبير البالغين المصابين بالتهاب الجيوب
ويطبق في أي مكان يتم به تشخيص ومراقبة وعالج البالغ المصاب بالتهاب الجيوب .
هذا المرشد ال ينطبق على المرضى الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما أو على المرضى من أي عمر
المصابين بالتهاب جيوب مختلط.
لن يتطرق المرشد الى تدبير ما يلي من الحاالت السريرية  ،على الرغم من أن التشخيص التفريقي
لهذه الحاالت مع التهاب الجيوب الجرثومي سيتم مناقشته:
التهاب األنف التحسسي  ،التهاب األنف الالأرجي األ يوزيني  ،التهاب األنف الحركي الوعائي ،
التهاب الجيوب األنفية الفطرية الغازية  ،التهاب الجيوب األنفية الفطرية التحسسية  ،الصداع
الوعائي والصداع النصفي.
وبالمثل  ،فإن المرشد لن يتطرق الى تدبير التهاب الجيوب في المرضى الذين يعانون من العوامل
المعدلة التالية لكن سيتم مناقشة أهمية تقييم المرضى الذين يعانون من  ARSالناكس أو  CRSاذا
كانوا مصابين بها وهي :التليف الكيسي  ،اضطرابات األهداب غير متحركة ،خلل الحركة الهدبية ،
ونقص المناعة  ،وسوابق جراحة الجيوب األنفية  ،والتشوهات التشريحية (مثل انحراف حاجز
األنف)
لم تتم مناقشة التدبير الجراحي لـ  CRSفي هذا الدليل بسبب عدم كفاية األدلة (على سبيل المثال ،
دراسة معشاة ذات شاهد) للتوصيات المسندة بالبينات.

العبء الناجم عن التهاب الجيوب ( :)Burden of Rhinosinusitis
 أفاد  12بالمائة من سكان الواليات المتحدة (تقريبا  1من كل  8بالغين) بأنهم أصيبوا بالتهاب األنف
والجيوب في األشهر الـ  12السابقة في مسح الصحة الوطني لعام .2012
تم تشخيص التهاب الجيوب األنفية بشكل متكرر أكثر من حمى القش ( ، )٪7والتهاب الشعب
الهوائية (  ، )٪4و مرض االنسداد الرئوي المزمن (  ، )٪4واقتربت نسبة تشخيص التهاب االنف
والجيوب من نسبة الربو ( .)٪13
 تشمل الفئة الواسعة من التهاب الجيوب األنفية في الفقرة السابقة  ARSو .CRS
تبدأ معظم  ARSعندما تمتد عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي (  )URIإلى الجيوب األنفية ،
والتي قد تتبعها عدوى بكتيرية.
 تحدث حوالي  20مليون حالة ( )ABRSسنويًا في الواليات المتحدة  ،مما يجعلها واحدة من أكثر
الحاالت شيو ًعا التي يواجهها األطباء.
























ضا باحتمالية حدوث مضاعفات غير شائعة
ال تتعلق أهمية  ABRSباالنتشار فحسب ،بل تتعلق أي ً
ولكنها خطيرة والتي تشمل :التهاب السحايا  ،وخراج الدماغ  ،والتهاب النسيج الخلوي الحجاجي ،
وخراج الحجاج
كشفت بيانات الرعاية اإلسعافية الوطنية من عام  2006إلى عام  2010أن التهاب األنف والجيوب
األنفية هو األكثر وصفًا للمضادات الحيوية للمرضى الخارجيين أكثر من أي تشخيص آخر.
و على الرغم من اإلرشادات التي تشجع على استخدام المضادات الحيوية الحكيمة في  ARSيتم
وصفها في حوالي  ٪ 82من الزيارات.
من عام  2006إلى عام  ، 2010استحوذ التهاب الجيوب األنفية على  ٪11من جميع الزيارات
المتعلقة بالرعاية األولية المتعلقة بالمضادات الحيوية  ،حيث يمثل  ARS٪3.9و ٪7.1 CRS
يسبب  ARSو  CRSمجتمعين زيارات رعاية متنقلة أولية مع وصفات المضادات الحيوية أكثر
من أي زيارات مشخصة اخرى أو التشخيصات الجماعية الشائعة.
 ARSله آثار اقتصادية كبيرة :تساهم تكلفة فشل العالج بالمضادات الحيوية والوصفات الطبية
اإلضافية وزيارات العيادات الخارجية واالختبارات واإلجراءات في إجمالي نفقات الرعاية الصحية
المرتبطة بـ  ARSبرقم يزيد عن  3مليارات دوالر سنويًا في الواليات المتحدة.
يتكبد المريض العادي الذي يعاني من  ARSالمتكررة حوالي  1100دوالر سنويًا من إجمالي
التكاليف الصحية المباشرة  .وبصرف النظر عن تكاليف العالج المباشرة يساهم كل من انخفاض
اإلنتاجية وأيام العمل الضائعة في زيادة تكلفة الرعاية الصحية غير المباشرة المرتبطة بـ ABRS
و  ARSالمتكررة.
ضا آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة:
 CRSله أي ً
في عام  ، 2001كان هناك  18.3مليون زيارة مكتبية لـ  ، CRSنتج عن معظمها أدوية
الموصوفة.
يزور المرضى الذين يعانون من  CRSأطباء الرعاية األولية ضعف عدد األشخاص الذين ال
يعانون من االضطراب ولديهم عدد وصفات الطبية  5أضعاف عنهم.
وجدت دراسة استقصائية في عام  2007أن ما يقرب من  8.3مليار دوالر يتم إنفاقها سنويًا على
 CRSفي المقام األول على األدوية الموصوفة والرعاية المكتبية
تبلغ تكلفة جراحة  ، CRSالتي يتم إجراؤها تقريبا  250000مرة سنويًا في الواليات المتحدة
دوالر ا  ،ويزيد إلى
دوالرا لكل مريض  ،ويبلغ متوسط اإلنفاق السنوي لكل مريض 770
7700
ً
ً
دوالرا في العام السابق للجراحة.
2450
ً
التكلفة غير المباشرة لخدمات  CRSكبيرة مما يرجح أنها اكثر أهمية من الكلفة المباشرة
يسبب  CRSوسطيا فقد يوم إلى يومين من أيام العمل لكل مريض في السنة و  73مليون يوم من
النشاط المقيد.
المرضى الذين يعانون من  CRSيتغيبون عن العمل بسبب التهاب الجيوب األنفية بنسبة  ٪ 6.5من
الوقت  ،ولديهم انخفاض بنسبة  ٪ 36في الفعالية أثناء العمل  ،ويعانون من فقدان اإلنتاجية بنسبة
٪38
بالمقارنة مع المرضى الذين ال يعانون من  ، CRSفإن المرضى الذين يعانون من  CRSلديهم
نسبة أكبر لتحدد النشاط وقيود العمل والقيود االجتماعية .
دوالرا لكل مريض
تقدر تكلفة اإلنتاجية السنوية اإلجمالية لخدمات  CRSالمقاوم بمبلغ 10077
ً

ضا تأثير كبير على جودة الحياة المتعلقة بالصحة.
 يمكن أن يكون لـ  CRSأي ً
 المرضى الذين يعانون من  CRSالذين تمت إحالتهم إلى أطباء األذن واألنف والحنجرة يسجلون
درجات أقل بشكل ملحوظ في مقاييس األلم الجسدي واألداء االجتماعي مقارنة بأولئك الذين يعانون
من الذبحة الصدرية وآالم الظهر وف شل القلب االحتقاني ومرض االنسداد الرئوي المزمن.
 وبالمثل  ،فإن المرضى الذين يعانون من  CRSلديهم درجات فائدة صحية أسوأ من العديد من
األمراض المزمنة  ،بما في ذلك قصور القلب االحتقاني ومرض الشريان التاجي ومرض االنسداد
الرئوي المزمن  .عالوة على ذلك  ،يمكن أن يحسن عالج  CRSالتقييمات بمؤسسات الحالة
الصحية (  )health state utility valusويقلل بشكل كبير من التعب واأللم الجسدي.
الطرائق (: ) METHODS
الطرائق العامة والبحث األدبي:
 خالل تطوير مرشد الممارسة السريرية المسند بالدليل  :تم االلتزام بوضوح بالنسخة الثالثة من دليل
تطوير المرشد الصادر عن AAO-HNSF
أوال تم ارسال ملخص إداري من المرشد األصلي إلى لجنة نقاد خبراء وتم الطلب منهم تقييم بيانات
الحالة المفتاحية و أن يقرروا إذا كانت بحا جة إلى تنقيح او الحفاظ عليها كما هي أو إزالتها استنادا
تم إرسال ملخص تنفيذي للمبادئ التوجيهية األصلية اللتهاب الجيوب األنفية عند البالغين ألول مرة
إلى لجنة من المراجعين الخبراء الذين ُ
طلب منهم تقييم بيانات اإلجراءات الرئيسية وتحديد ما إذا
كان ينبغي تنقيحها أو االحتفاظ بها على شكلها أو إزالتها بنا ًء على مدى الصلة أو اإلغفال أو
الخالفات أن المرشد قد حفزها وتحديد أي أدبيات أو عالجات جديدة قد تؤثر على توصيات الدليل
اإلرشادي.
خلص المراجعون إلى أن بيانات اإلجراء اإلرشادي األصلية ظلت صالحة ولكن يجب تحديثها مع
تعدي الت طفيفة .كما قدمت اقتراحات لبيانات العمل الرئيسية الجديدة.
 تم إجراء بحث منهجي في األدبيات من قبل متخصص في المعلومات لتحديد المراجعات المنهجية ،
وإرشادات الممارسة السريرية والتجارب العشوائية ذات الشواهد المنشورة منذ المرشد السابق
(.)2007
تم تحديث بحث  MEDLINEاألصلي من كانون األول (ديسمبر)  2006إلى آذار (مارس)
 2014ليشمل :
Cochrane Database of - National Guidelines Clearinghouse - Medline
Systematic Reviews
 )Excerpta Medica database (EMBASE)Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL )*Web of Science using the search string “(sinusit* OR rhinosinusitحدد البحث األولي باللغة اإلنجليزية  54إرشادات ممارسة سريرية محتملة  ،و  166مراجعة
منهجية  ،و  352تجربة معشاة ذات شواهد ( )RCTsو تم التأكيد على المراجعات المنهجية
وتضمينها إذا استوفت معايير الجودة التالية :
(أ) هدف وطرق واضحة(ب) استراتيجية بحث صريحة(-ج) استخراج بيانات صحيحة.











تم تحديد أدلة إضافية حسب الحاجة مع عمليات البحث المستهدفة لدعم احتياجات مجموعة وضع
الدليل اإلرشادي في تحديث أقسام نص الدليل.
بعد تقييم جودة ومالءمة نتائج البحث األولية :احتفظنا بـ  5إرشادات و  42مراجعة منهجية و 70
تجربة معشاة ذات شواهد.
حشدت  AAO-HNSFمجموعة تحديث المرشدات (  )GUGالتي تمثل تخصصات طب األذن
واألنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة واألمراض المعدية وطب األسرة والحساسية والمناعة
ضا مسؤول اتصال للموظفين من
وتمريض الممارسة المتقدمة ومحامي مستهلك .تضمنت  GUGأي ً
عضوا مصوتًا في  GUGوعمل فقط بصفة تحريرية في
 ، HNSF-AAOلكن هذا الفرد لم يكن
ً
كتابة الدليل اإلرشادي.
على الرغم من تمثيل األشعة في مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية األصلية  ،فقد تم استبعادها من
مؤخر ا بيان إجماع سريري حول التصو ير من أجل
نظرا ألن  AAO-HNSFقد نشرت
ً
التحديث ً
التهاب الجيوب األنفية صالح وحديث.
أجرت  GUGعدة مك المات جماعية واجتماع شخصي واحد  :تم خالله مراجعة التعليقات من لجنة
الخبراء والبحث في األدبيات لكل بيان عمل رئيسي.
قررت  GUGبعد ذلك ترك العبارة دون تغيير أو تغيير طفيف أو إعادة كتابة البيان بنا ًء على تأثير
البحث في األدبيات وتعليقات المراجعين .ثم تم تحرير النص الداعم لشرح أي تغييرات من بيان
العمل الرئيسي األصلي ،وتم تعديل مستوى التوصية وفقًا لذلك.
ثم تم تحويل بروفايل المرشد لك ل بيان إلى بروفايل بيان العمل والذي تم نقله إلى أعلى النص
لمتابعة بيان العمل على الفور.
تمت إضافة العبارات حول فرصة تحسين الجودة ومستوى الثقة في األدلة واالختالفات في الرأي
والغموض المتعمد وأي استبعاد ال ينطبق عليه بيان اإلجراء إلى ملفات تعريف بيان اإلجراء.
تعكس هذه اإلضافات المنهجية الحالية لتطوير المرشدات من قبل  AAO-HNSFوتتوافق مع
معايير معهد الطب لتطوير إرشادات جديرة بالثقة.
وخضع الدليل المحدث بعد ذلك لتقييم تنفيذ التوجيهات ( )GLIAلتقييم االلتزام بالمعايير المنهجية
ولتحسين وضوح التوصيات وللتنبؤ بالعقبات المحتملة للتنفيذ.
تلقت  GUGتقييمات موجزة في حزيران وعدلت مسودة متقدمة للمرشد بنا ًء على التقييم.
تمت مراجعة المسودة النهائية للمرشد السريري المحدثة بنا ًء على التعليقات الواردة أثناء مراجعة
األقران متعددة التخصصات والتعليقات العامة المفتوحة  ،ومراجعة محرري المجالت النظيرة.
تستند التوصيات الواردة في الدليل اإلرشادي إلى أفضل البيانات المنشورة المتاحة حتى مارس
.2014وفي حالة نقص البيانات  ،تم استخدام مزيج من الخبرة السريرية وإجماع الخبراء.
ستحدث عملية المراجعة المجدولة بعد  5سنوات من النشر أو قبل ذلك إذا كان هناك دليل مقنع جديد
يستدعي النظر في وقت مبكر.

تصنيف البيانات المسندة بالبينة:
 تهدف اإلرشادات إلى تقليل االختالفات غير المالئمة في الرعاية السريرية  ،وتحقيق نتائج صحية
مثالية للمرضى  ،وتقليل الضرر .يتطلب النهج القائم على األدلة لتطوير المرشدات أن يتم تحديد
األدلة الداعمة للسياسة وتقييمها وتلخيصها وأن يتم تحديد ارتباط واضح بين األدلة والبيانات .تعكس










البيانات القائمة على األدلة جودة األدلة وتوازن المنفعة والضرر المتوقع عند اتباع البيان .تعاريف
البيانات المسندة باألدلة مدرجة في الجدولين  1و .2
ال يُقصد من اإلرش ادات أبد ًا أن تحل محل الحكم المهني ؛ بد ً
ال من ذلك  ،يمكن اعتبارها قيد ًا نسبيًا
على تقدير الطبيب الفردي في ظروف سريرية معينة.
من المتوقع حدوث تباين أقل تواترا ً في الممار سة لتوصية قوية مما هو متوقع مع توصية عادية.
توفر الخيارات أكبر فرصة لتنوع الممارسة .
يجب أن يتصرف األطباء دائ ًما ويقرروا بالطريقة التي يعتقدون أنها ستخدم مصالح واحتياجات
مرضاهم بشكل أفضل بغض النظر عن التوصيات التوجيهية.
تمثل المرشدات أفضل حكم لفريق من األطباء ذوي الخبرة والمنهجيين الذين يعالجون األدلة العلمية
لموضوع معين.
يتضمن تقديم توصيات حول الممارسات الصحية أحكا ًما قيمة حول مرغوبية النتائج المختلفة
المرتبطة بخيارات التدبير .
سعت القيم التي تطبقها  GUGإلى تقليل الضرر وتقليل العالج غير الضروري وغير المناسب
وتقليل االستخدام غير الض روري للمضادات الحيوية الجهازية.
كان الهدف الرئيسي للجنة أن تكون شفافة وواضحة حول كيفية تطبيق القيم وتوثيق العملية.

الجدول  . 1قوة مصطلحات العمل في بيانات المرشد ومستويات االلتزام المضمنة :
القوة
توصية قوية
Strong
recommendation

االلتزام المض ًّم ن
التعريف
التوصية القوية تعني أن فوائد النهج يجب أن يتبع األطباء توصية
الموصى به تتجاوز بوضوح األضرار قوية ما لم يكن هناك سبب
(أو في حالة وجود توصية سلبية قوية منطقي واضح ومقنع لنهج بديل.
 ،أن األضرار تتجاوز بوضوح الفوائد)
وأن جودة األدلة الداعمة عالية
(الدرجة  Aأو  . )Bفي بعض الظروف
المحددة بوضوح قد يتم تقديم توصيات
قوية بنا ًء على أدلة أقل ع ندما يكون
من المستحيل الحصول على أدلة عالية

توصية
recommendation

خيار
option

الجودة والفوائد المتوقعة تفوق بشدة
األضرار.
التوصية تعني أن الفوائد تتجاوز
األضرار (أو في حالة التوصية السلبية
أن األضرار تتجاوز الفوائد)  ،ولكن
جودة األدلة ليست عالية (الدرجة B
أو ( .)Cفي بعض الظروف المحددة
بوضوح  ،التوصيات يمكن أن تتم بناء
على أدلة أقل عندما يكون من
المستحيل الحصول على أدلة عالية
الجودة والفوائد المتوقعة تفوق
األضرار.
يعني الخيار أن جودة األدلة مشكوك
فيها
(الدرجة  )Dأو أن الدراسات التي تم
إجراؤها جيدًا (الدرجة  Aأو  Bأو )C
تُظهر ميزة واضحة قليلة لطريقة ما
مقابل األخرى.

يجب على األطباء أيضًا اتباع
التوصيات بشكل عام ولكن يجب
أن يظلوا متيقظين للمعلومات
الجديدة ومتنبهين لتفضيالت
المريض.

يجب أن يتحلى األطباء بالمرونة
في اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق
بالممارسة المناسبة .على الرغم
من أنهم قد يضعون حدودًا
للبدائل يجب أن يكون لتفضيل
المريض دور مؤثر كبير.

اإلقرار المالي وتضارب المصالح:
تمت تغطية تكلفة تطوير هذا المرشد بما في ذلك نفقات السفر لجميع أعضاء الفريق بالكامل من قبل
 .AAO-HNSFتم تجميع تضارب المصالح المحتمل لجميع أعضاء اللجنة في السنوات الخمس الماضية
وتوزيعه قبل أول مكالمة جماعية.
بعد مراجعة ومناقشة هذه اإلفصاحات خلصت اللجنة إلى أن األفراد الذين يعانون من تضارب مصالح
محتمل يمكن أن يظلوا في ال لجنة إذا ( )1ذ ّكروا الفريق بالتعارضات المحتملة قبل أي مناقشة ذات صلة
( )2تنحوا بأنفسهم عن مناقشة ذات صلة إذا طلبت اللجنة منهم ذلك ( )3الموافقة على عدم مناقشة أي
جانب من جوانب المرشد مع الصناعة قبل النشر.
أخيرا  ،تم تذكير أعضاء اللجنة بأن تضارب المصالح يمتد إلى ما هو أبعد من العالقات المالية وقد يشمل
ً
الخبرات الشخصية  ،وكيف يكسب المشارك لقمة العيش  ،و "الحصة" المحددة مسبقًا للمشارك في قضية .
البيانات المسندة بالدليل للمرشد العالجي اللتهاب األنف والجيوب
 يتم تنظيم كل بيان قائم على األدلة بطريقة مماثلة :بيان عمل رئيسي قائم على األدلة بخط غامق
متبو ًعا بقوة التوصية بخط مائل.
يتبع كل بيان عمل رئيسي "ملف بيان اإلجراء" والذي ينص صراحة على فرصة تحسين الجودة
وجودة األدلة المجمعة ومستوى الثقة في األدلة (عالية  ،ومتوسطة  ،ومنخفضة) والفوائد
واألضرار والمخ اطر والتكاليف وتقييم المزايا و الضرر.
باإلضافة إلى ذلك  ،هناك عبارات عن أي أحكام قيمية ودور تفضيالت المريض (مقدم الرعاية) ،
وتوضيح أي غموض متعمد من قبل اللجنة  ،واستثناءات البيان  ،وأي اختالفات في الرأي ،وتكرار
بيان قوة التوصية .تناقش عدة فقرات الحقًا قاعد ة األدلة الداعمة للبيان .يمكن االطالع على نظرة

عامة على كل بيان قائم على األدلة في هذا المرشد العالجي في الجدول  ، 3والعالقة بين العبارات
موضحة في الشكل .1
 يستحق دور تفضيل المريض في صنع القرار مزيدًا من التوضيح:
 بالنسبة لبعض العبارات حيث تُظهر قاعدة األدلة فائدة واضحة ؛على الرغم من أن دور تفضيلالمريض لمجموعة من العالجات قد ال يكون ذا صلة لكن يجب على األطباء تزويد المرضى
بمعلومات واضحة ومفهومة عن الفوائد لتسهيل فهم المريض واتخاذ القرارات المشتركة والتي
تؤدي إلى التزام المريض ونتائج أفضل.
 في الحاالت التي يكون فيها الدليل ضعيفًا أو تكون الفوائد غير واضحة تكو ن ممارسة اتخاذالقرار المشترك أيضا حيث يتم اتخاذ قرار التدبير من خالل جهد تعاوني بين الطبيب والمريض
المطلع مفيدة للغاية.
 تشمل العوامل المتعلقة بتفضيل المريض (على سبيل المثال ال الحصر) الفوائد المطلقة (األعدادالالزمة للعالج) واآلثار السلبية (العدد المطلوب للضرر) وتكلفة األدوية أو اإلجراءات وتواتر
العالج ومدته.

البيان  1أ  .التشخيص التفريقي اللتهاب الجيوب األنفية الحاد :يجب أن يميز األطباء التهاب الجيوب
الجرثومي الحاد المفترض ) (ABRSعن التهاب الجيوب الحاد الناجم عن التهابات الجهاز التنفسي
العلوي الفيروسية والحاالت غير اإلنتانية  .يجب أن يقوم الطبيب بتشخيص  ABRSعندما (أ)
تستمر أعراض أو عالمات التهاب األنف والجيوب الحاد (سيالن أنفي قيحي مصحوبًا بانسداد األنف
أو آالم الوجه –حس ضغط  -حس االمتالء أو كليهما) دون دليل على التحسن لمدة  10أيام على األقل
بعد بداية أعراض الجهاز التنفسي العلوي ،أو (ب) تتفاقم أعراض أو عالمات التهاب الجيوب الحاد
في غضون  10أيام بعد التحسن األولي (تفاقم مزدوج) .توصية قوية تستند إلى دراسات تشخيصية
ذات قيود طفيفة ورجحان المنفعة على الضرر

جدول  : 2الدرجات المجمعة للدليل حسب نوع السؤال
الدرجة
A

العالج
Systematic
review of
randomized trials

B

Randomized
trials or
observational
studies with
dramatic effects
or highly
consistent
evidence

التشخيص
Systematic
review of crosssectional studies
with consistently
applied reference
standard and
blinding
Cross-sectional
studies with
consistently
applied reference
standard and
blinding

التنبؤ
Systematic
review of
inception cohort
studies

Inception cohort
studies

C

D
X

Cohort study,
Nonconsecutive
Nonrandomized
control arm of a
studies, caseor historically
randomized trial, control studies, or
controlled
case series, or
studies with poor,
studies,
case-control
non-independent, including casestudies; poor
or inconsistently
control and
quality
applied reference
observational
prognostic cohort
standards
studies
study
Case reports, mechanism-based reasoning, or reasoning
from first principles
Exceptional situations where validating studies cannot be
performed and there is a clear preponderance of benefit
over harm

بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تجنب االستخدام غير المالئم للمضادات الحيوية للعدوى الفيروسية المفترضة
• جودة األدلة المجمعة :الدرجة ب  ،مراجعات منهجية  ،دراسات تشخيصية مع قيود طفيفة فيما يتعلق
بالعالمات واألعراض المرتبطة بالتهاب الجيوب الجرثومي الحاد )(ABRS
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
• الفوائد :تقليل االستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية لألمراض غير البكتيرية .التمييز بين الحاالت
غير االنتانية والتهاب الجيوب
•األضرار والمخاطر والتكاليف :خط ر سوء تصنيف التهاب الجيوب الجرثومي الحاد على أنه فيروسي أو
العكس
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
• أحكام القيمة :أهمية تجنب العالج غير المناسب بالمضادات الحيوية لألمراض الفيروسية أو غير
البكتيرية .التأكيد على العالمات وا ألعراض السريرية من اجل التشخيص األولي .أهمية تجنب االختبارات
التشخيصية غير الضرورية
•الغموض المتعمد :ال يوجد
•دور تفضيالت المريض :ال يوجد
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية قوية
•اختالفات في الرأي :ال شيء بخصوص التظاهرات السريرية المستمرة والمتفاقمة لـ. ABRS
القليل فيما يتعلق بتضمين النماذج الحادة من ( ABRSعضو واحد في المجموعة كان مؤيدًا ؛  9ضد)
نص داعم ( )Supporting Text
 - الغرض من هذا البيان هو التأكيد على أهمية التمييز بين التهاب األنف و الجيوب الجرثومي الحاد
)(ABRSوالتهاب األنف و الجيوب الحاد ) (ARSالناجم عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي
الفيروسية لمنع العالج غير الضروري بالمضادات الحيوية.

ضا الطبيب في تجنب طلب االختبارات التشخيصية غير الضرورية  ،وبالتالي التحكم
 يساعد هذا أي ًفي التكاليف وتحسين جودة الرعاية.
 على عكس إصدار هذا البيان في المرشد األصلي اللتهاب الجيوب :قمنا بتغيير معايير التشخيصلتشمل ليس فقط استمرار العالمات واألعراض بعد  10أيام ولكن أيضا ً الفشل في التحسن في غضون
 10أيام لمزيد من النوعية في التمييز بين العدوى البكتيرية المفترضة وال مرض الفيروسي المستمر
ولكن يتعافى(أي تخف أعراضه).
ضا مع مبادرة االختيار الحكيم الصادرة عن المجلس األمريكي لطب
 يتماشى بيان العمل الرئيسي هذا أي ً
الداخلية .وتم إطالق هذه المبادرة لمساعدة األطباء والمرضى على االنخراط في محادثات حول
اإلفراط في استخدام االختبارات واإلجراءات ودعم جهود األطباء لمساعدة المرضى على اتخاذ
خيا رات رعاية ذكية وفعالة .يعد وجود معايير واضحة وقابلة للتنفيذ للتمييز بين  ARSالبكتيرية
المفترضة والعدوى الفيروسية شر ً
طا أساسيًا للعالج الحكيم بالمضادات الحيوية.
بدون مثل هذه المعايير  ،من المرجح أن توصف المضادات الحيوية بشكل غير مناسب لألمراض
الفيروسية  ،مما يزيد من المشكلة العالمية المتمثلة في زيادة المقاومة البكتيرية التي ترتبط ارتبا ً
طا
مباشرا باستخدام المضادات الحيوية في المجتمع.
ً
 األعراض األساسية اللتهاب الجيوب األنفية الحاد
 يتم تشخيص التهاب الجيوب الحاد عندما يعاني المريض من سيالن أنفي قيحي (غير واضح) لمدة
قد تصل إلى  4أسابيع مصحوبًا بانسداد األنف أو (حس امتالء اوضغط بالوجه)أو كليهما(الجدول) 4
 انسداد األنف بدون سيالن أنفي قيحي ال يتوافق مع  ARSوهو خارج نطاق هذا المرشد وبالمثل
فإن ألم الوجه بدون سيالن أنفي قيحي ال يتوافق مع ، ARS
 العديد من المرضى لديهم سوابق من صداع "الجيوب" مبلغ عنه ذاتيًا أو تم تشخيصه بواسطة
الطبيب  ،والذي غالبًا ما يكون مرتب ً
طا بالصداع النصفي ويستجيب لعالج الصداع النصفي.
 عندما يحقق المريض معايير تشخيص  ARSالمذكورة بالجدول  4يجب على الطبيب أن يميز بين
التهاب الجيوب الفيروسي VRSوالبكتيري. ABRS
هذا الفارق مبني على نموذج المرض ومدته (جدول ) 4ألن السيالن األنفي القيحي كمعيار وحيد ال
يمكنه التمييز بين االنتان الفيروسي والجرثومي.
 على الرغم من عدم وجود دليل عالي المستوى يُظهر أن مدة األعراض والسيالن القيحي يمكن أن
يميزان بشكل موثوق بين التهاب الجيوب  ARSالجرثومي و الفيروسي ؛ اعتبرت  GUGالمعايير
الواردة في الجدول  4هي األفضل لهذا الغرض بنا ًء على المبادئ األولى واألدلة الفرعية وإجماع
الخبراء  ،كما هو موضح في الجزء المتبقي من هذا القسم.
 يعتمد األساس المنطقي الختيار  3أعراض أساسية على حساسيتها العالية ونوعيتها العالية نسبيًا لـ
 ،ABRSخاصة عند النظر في االستمرار مدة  10أيام أو أكثر.
 يتنبأ سيالن األنف القيحي ( المتأنتن أو الملون أو الناز) بوجود بكتيريا بالتصريف الغاري عند
اإلبالغ عن سيالن األنف القيحي من قبل المريض أو عندما يظهر على شكل تنقيط أنفي خلفي أو
إفراز قيحي في البلعوم الخلفي أو عند مالحظته في تجويف األنف أو بالقرب من الفوهة الجيبية .
يتنبأ السيالن القيحي أيضا بدليل شعاعي على وجود . ABRS
ضا بـ  ABRSلكن الموقع يرتبط ارتبا ً
طا ضعيفًا بالجيوب األنفية
 يتنبأ ألم الوجه أو األسنان أي ً
المحددة المعنية.

أخيرا  ،ترتبط شكاوى المريض م ن انسداد األنف بمقاييس موضوعية مثل قياس ضغط األنف أو

ً
معدل التدفق األعظمي لألنف.
نظرا ألن المعضلة السريرية المعتادة هي التمييز بين  ABRSو  VRSفقد تمت دراسة نوعية

ً
أعراض  ABRSنموذجيا في هذا النص.
 من المحتمل أن يساهم التعرض السابق لـ ) (URIفيروسي في نوعية هذه األعراض لـ ABRS
ولكن لم يتم تحديد مدى صحة هذا.
 وبالمثل على الرغم من أن التشخيص التفريقي النسداد األنف المعزول أو ألم الوجه واسع (وخارج
نطاق هذا المرشد) ،فإن نوعية  ABRSتزداد عند اقترانها بإفرازات أنفية قيحية متزامنة (الجدول
.)4
 على سبيل المثال  :صداع الشقيقة و صداع التوتر و خراج األسنان يمكن أن تحاكي آالم التهاب
الجيوب  ،لكن عدم وجود إفرازات أنفية قيحية يستبعد هذا التشخيص بنا ًء على تعريفنا.
 تشمل العالمات واألعراض اإلضافية لـ  ABRSالحمى والسعا ل والتعب (الشعور بالضيق) ونقص
حاسة الشم ( )HYPOSOMNIAوانعدام حاسة الشم ( )ANSOMNIAوآالم األسنان والفك
العلوي وامتالء األذن أو حس الضغط.
 تم استخدام األعراض البسيطة لتحديد  ARSفي تقارير اإلجماع المبكرة تخلت تقارير أحدث عن
هذا النظام وبدالً من ذلك ركزوا على السمات األساسية الثالثة الموضحة أعاله.
 يجب أن يشمل التقييم التشخيصي األولي ل  ARSقياس العالمات الحيوية (درجة الحرارة ،
والنبض  ،وضغط الدم  ،ومعدل التنفس) والفحص السريري للرأس والرقبة و يجب االنتباه بشكل
خاص إلى وجود أو عدم وجود ما يلي:
 كالم متغير (  )HYPONASALالذي يشير إلى انسداد األنف. التورم واحمرار الجلد بسبب احتقان الشعيرات الدموية (الحمامي) أو زيادة حجم السوائل الكبيرب شكل غير طبيعي (الوذمة) الموضعة على الوجنة أو المنطقة المحيطة بالحجاج.
 إيالم بجس الوجنة أو الضغط عليها ايالم بالقرع على األسنان العلوية سيالن قيحي من األنف أو البلعوم الخلفي عالمات امتداد خارج جوف االنف و الجيوب (التهاب النسيج الخلوي في الحجاج أو الوجه  ،تبارزالحجاج  ،خلل في حركة العين  ،تصلب الرقبة).
 ومع ذلك  ،من بين هذه الموجودات السريرية  ،فإن النتيجة الوحيدة التي ثبت أن لها قيمة تشخيصية
هي وجود قيح في جو ف األنف أو البلعوم الخلفي كما نوقش أعاله.
 إن زرع اإلفرازات من التجويف األنفي أو البلعوم األنفي ال يفرق  ABRSعن  ، VRSألن زروعات
األنف تتطابق بشكل ضعيف مع زروعات الجيوب الفكية التي تم الحصول عليها عن طريق الشفط
المباشر.
 عينات الزرع المأخوذة من افرازات الصماخ المتوسط بتوجيه التنظير لها تطابق أفضل لكن دورها
بالتدبير الروتيني ل  ABRSغير المختلط لم يتم تحديده.
جدول  : 3ملخص البيانات المسندة بالدليل
البيان

العمل

القوة

 : A1التشاخيص التفريقية يجب على األطباء أن يميزوا  ABRSعن  ARSتوصية قوية
المسبب بإنتان فيروسي علوي وعن الحاالت غير
االنتانية .
يجب أن يشخص الطبيب  ABRSعندما يتحقق
احد مايلي:
 - 1تستمر أعراض وعالمات  ABRSدون دليل
على وجدود تحسن لمدة  10أيام او اكثر بعد ظهور
األعراض التنفسية العلوية وتشمل األعراض(
سيالن أنفي قيحي مصحوب بانسداد أنف او الم
وجهي -حس ضغط – حس امتالء او كالهما
 - 2ازدياد أعراض أو عالمات  ARSسوءا ً خالل
 10أيام بعد التحسن األولي ( التدهور المزدوج)
يجب على األطباء أن ال يطلبوا تصوير شعاعي
توصية بعدم
B1التصوير الشعاعي
للمرضى الذين يحققون معايير التشخيص إال في
التصوير
وARS
حال االشتباه بتشخيص آخر او االشتباه بحدوث
اختالط
لألطباء الخيار أن يصفوا مسكنات و/أو
خيار
- 2التخفيف العرضي
ستيرئيدات موضعية و/أو غسيل األنف بسيروم
لVRS
ملحي نظامي
لألطباء الخيار أن يصفوا مسكنات و/أو ستيرئيدات خيار
- 3التخفيف العرضي
موضعية و/أو غسيل األنف بسيروم ملحي نظامي
لABRS
للتخفيف من أعراض ABRS
يجب على األطباء أن يختاروا :االنتظار والترقب توصية
 - 4التدبير البدئي ل
(دون صادات) أو يصفوا عالج بالصادات للبالغين
ABRS
المصابين ب  ABRSغير مختلط.
يجب اختيار االنتظار والترقب فقط في حال وجود
تأكيد على المتابعة كالبدء بالصادات عندما ال
تتحسن حالة المريض خالل  7أيام بعد تشخيص
 ABRSأو اذا ازدادت سوءا ً بأي وقت
اذا كان القرار يقتضي عالج  ABRSبالصادات توصية
 - 5اختيار الصاد ل
يجب أن يصف الطبيب أموكسيسيللين مع أو بدون
ABRS
كالفولونات كخط عالج أول لمدة  10- 5أيام لمعظم
البالغين
اذا ازدادت حالة المريض سوءا او لم يتحسن على توصية
 - 6فشل عالج ABRS
العالج األول يجب إعادة تقييم المريض لتأكيد
 ABRSوينفي األمراض األخرى ويتحرى عن
االختالطات.
اذا تم تأكيد  ABRSعند مريض عولج بالبدءباالنتظار والترقب يجب البدء بوصف الصادات .
اذا عولج المريض بالبدء بالصادات يجب تغييرنوع الصاد

 A7تشخيص  CRSاو
ARSالناكس
 B7التأكيد الموضوعي
لتشخيص CRS
 8العوامل المعدلة

 9اختبارات التحسس
ووظائف المناعة
 CRS –10مع بوليب
 - 11المعالجة الموضعية
باألنف ل CRS
 - 12المعالجة الفطرية ل
CRS

يجب على الطبيب أن يميز CRSوARSالناكس
عن النوب المعزولة  ABRSواألسباب األخرى
ألعراض الجيوب
يجب ان يؤ كد الطبيب تشخيص  CRSبالتوثيق
الموضوعي اللتهاب الجيوب واألنف ويتم ذلك
عبر تنظير األنف األمامي أو الطبقي المحوري أو
تنظير جوف األنف
يجب ان يقيم الطبيب مريض  CRSاو
 ARSالناكس بحثا عن األمراض المزمنة التي من
شأنها أن تعدل التدبير كالربو والتليف الكيس وخلل
حركية األهداب ونقص المناعة
للطبيب الخيار أن يطلب اختبارات تحسس
ووظائف مناعة ضمن تقييم مريض  CRSاو
ARSالناكس
يجب على الطبيب أن يؤكد وجود أو غياب البوليب
عند مريض CRS
يجب على الطبيب ان يصف الغسيل بالسيروم
المالح النظامي أو الستيروئيد الموضعي او كالهما
لتخفيف اعراض CRS
يجب على األطباء أن ال يصفوا معالجة فطرية
جهازية أو موضعية لمرضى CRS

توصية
توصية قوية

توصية

خيار
توصية
توصية
توصية
( ضد المعالجة)

الشكل : 1خوارزمية تظهر العالقة بين توصيات المرشد.
 :CRSالتهاب انف وجيوب مزمن –  :ABRSالتهاب انف وجيوب حاد بكتيري –
 :ARSالتهاب انف وجيوب حاد  :URI -انتان مجرى تنفسي علوي –
 : KASبيان العمل المفتاحي (التوصية رقم كذا )

جدول  4تعريفات التهاب األنف والجيوب الحاد
المصطلح
التهاب األنف والجيوب الحاد

التعريف
سيالن أنفي قيحي (امامي او خلفي او كالهما) مصحوب بانسداد

انف او (الم وج هي -حس ضغط -حس امتالء) أو كالهما قد يستمر
)(ARS
ل  4أسابيع
ACUTE
RHINOSINUSITIS
 السيالن القيحي األنفي يكون رمادي او ملون على عكس
االفرازات الرائقة النموذجية بااللتهاب الفيروس
قد يالحظ المريض االفرازات أو الطبيب بالفحص
السريري
 االنسداد األنفي قد يعبر المريض عنه كانسداد انفي او
احتقان او حس اختناق او يشخص بالفحص السريري
( األلم او حس الضغط او حس االمتالء ) الوجهي قد يشمل
الوجه األمامي والمنطقة حول الحجاج او يتظاهر بصداع
موضع او منتشر
التهاب األنف والجيوب الفيروسي ) التهاب أنف وجيوب حاد مسبب ب (او من المفترض انه مسبب
ب) انتان فيروسي ويجب ان يشخصه الطبيب عند
(VRS
 - Aتستمر أعراض التهاب االنف والجيوب الحاد لمدة أقل من 10
VIRAL
أيام واألعراض ال تزداد سوء اً
RHINOSINUSITIS
التهاب األنف والجيوب الجرثومي التهاب أنف وجيوب حاد مسبب ب (او من المفترض انه مسبب
ب) انتان جرثومي ويجب ان يشخصه الطبيب عند:
الحاد )(ABRS
 - Aأعراض او عالمات التهاب االنف والجيوب الحاد ال تتحسن
ACUTE BACTERIAL
خالل  10أيام او اكثر بعد ظهور االعراض التنفسية العلوية
RHINOSINUSITIS
 - Bأعراض او عالمات التهاب االنف والجيوب الحاد ازدادت
سوءا خالل  10أيام بعد التحسن األول ( التدهور المضاعف)

االنتقال من العدوى الفيروسية إلى العدوى البكتيرية
 حوالي (  ٪ )2- 0.5فقط من نوبات  VRSتختلط بعدوى بكتيرية :
حيث يمكن للعدوى الفيروسية السابقة أن تحرض  ABRSمن خالل إعاقة تصريف الجيوب أثناء
الدورة األنفية و تعزز نمو مسببات األمراض البكتيرية التي تستعمر األنف والبلعوم األنفي  ،وحقن
البكتيريا األنفية في الجيوب األنفية أثناء العطاس من األنف.
 على الرغم من اعتبار  ABRSغالبًا انتقال من  URIفيروسي سابق  ،يمكن أن تتطور العدوىالبكتيرية في أي وقت خالل مسار المرض.
 ومع ذلك  ،فإن مفهوم االنتقال مفيد لقرارات التدبير خاصة عند النظر في المسار الزمني لـ VRSوأنماط المرض التي من المرجح أن ترتبط بالعدوى البكتيرية.
 في أول  3إلى  4أيام من المرض  :ال يمكن تمييز  VRSعن  ABRSالمبكر لذلك فقط المرضى
الذين يعانون من مظاهر شديدة بشكل غير ع ادي أو مظاهر خارج الجيوب تقترح اصابتهم بمرض
جرثومي.

 وبالمثل فإن األعراض المستمرة بين  5و  10ايام تتوافق مع  VRSأو قد تمثل المراحلاألولى من  ABRSفي هذه الفترة الزمنية لكن في هذه الفترة فإن نمط التحسن األولي الذي
يتبعه التدهور ("التدهور المزدوج") يتوافق بشكل ثابت مع ABRS
 بعد  10أيام قد يستمر سمك الغشاء المخاطي المتبقي الناتج عن الفيروس بعد  10أيام غالبا مععدم وجود عدوى فيروسية نشطة لكن يكون احتمال تأكيد عدوى بكتيرية عن طريق بزل
الجيوب يبلغ حوالي .٪60
الشكل  : 2انتشار (  )PREVALENCEاالعراض حسب اليوم باإلصابة ب
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تبلغ األعراض النموذجية ذروتها في األيام من  2إلى  3وتختفي بعد ذلك ولكنها قد تستمر 14
يو ًما أو أكثر.
قد تستمر أعراض متالزمة  VRSلمدة تزيد عن  10أيام ،لكنها تقل تدريجيًا في شدتها.
 لذلك قررت  GUGتغيير العبارة من "يجب على الطبيب تشخيص  ABRSعندما (أ) تظهرأعراض أو عالمات التهاب الجيوب األنفية الحاد خالل  10أيام أو أكثر من ظهور أعراض
الجهاز التنفسي العلوي" إلى "يجب على الطبيب تشخيص  ABRSعندما ( )1تستمر أعراض
أو عالمات التهاب الجيوب الحاد دون دليل على التحسن لمدة  10أيام على األقل بعد ظهور
أعراض الجهاز التنفسي العلوي.
توجد الحمى في بعض المرضى الذين يعانون من  VRSفي األيام القليلة األولى من المرض
(الشكل  )2ولكنها ال تتنبأ بالعدوى البكتيرية كمعيار تشخيصي معزول.
 الحمى لها حساسية ونوعية تبلغ حوالي  ٪50فقط بالنسبة لـ ، ABRSوخلصت مراجعة منهجيةإلى أن األدلة كانت غير موجودة فيم ا يتعلق بقدرة الحمى وآالم الوجه/األسنان على تمييز
ABRSعن VRS
 لهذا السبب لم تعتبر الحمى عرض أساسي في تشخيص ABRSعلى الرغم من أن  GUGالخاص بنا قد خلص إلى أن األدلة لم تكن كافية لدعم التظاهر "الحاد" لـ
 ، ABRSإال أن آخرين قد سلطوا الضوء بوضوح على هذه المجموعة الفرعية من المرضى الذين
يعانون من ABRS
حدد  Meltzerوزمالؤ ه ظرفا خاصا ل  ABRSيكون سيالن األنف القيحي لمدة  3إلى  4أيام
مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة.

-

-

لم يتم تحديد "الحمى الشديدة" كمعيار ،ولكن المعيار يطبق فقط على المرض الشديد مع فترة
مرض قصيرة.
اعتبر مرشد عالجي حول التهاب الجيوب لدى األطفال من قبل األكاديمية األمريكية لطب
األطفال أن  3أيام أو أكثر من الحمى الشديدة المتزامنة مع إفرازات األنف القيحية هي بمثابة
عرض "شديد" لـ  ABRSي ستدعي العالج بالمضادات الحيوية.
وبالمثل أوصت مرشدات جمعية األمراض المعدية األمريكية بشأن  ABRSبأن يفكر الطبيب
في تشخيص  ABRSإذا كان ا لمريض يعاني من أعراض شديدة في البداية أو يعاني من ارتفاع
في درجة الحرارة اكثر من(  39درجة مئوية أو  102درجة فهرنهايت) وإفرازات قيحية أو ألم
في الوجه يستمر لمدة  3إلى  4أيام متتالية على األقل في بداية المرض.
نوصي بإشراك المرضى في فهم أسباب  ARSولماذا من المه م التمييز بين  ARSالفيروسي
المفترض و  ABRSو يمكن استخدام ورقة معلومات المريض في الجدول  5كأداة تعليمية
لتوصيل هذه المعلومات بسهولة.

البيان  .B1التصوي ر الشعاعي والتهاب الجيوب الحاد :ARSيجب على األطباء أن ال يطلبوا تصوير
شعاعي للمرضى الذين يحققون معايير التشخيص إال في حال االشتباه بتشخيص آخر او االشتباه
بحدوث اختالط .التوصية (ضد التصوير) بنا ًء على دراسات تشخيصية ذا ت قيود طفيفة ورجحان
االستفادة على الضرر عند عدم طلب تصوير شعاعي
بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تجنب االختبارات التشخيصية المكلفة التي ال تحسن دقة التشخيص ولكنها
تعرض المريض لإلشعاع غير الضروري
•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  ، Bدراسات تشخيصية مع قيود طفيفة
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
•الفوائد :تجنب التعرض لإلشعاع غير الضروري .تجنب تأخير التشخيص عند طلب دراسات التصوير
وتفسيرها  .تحقيق وفورات مالية بسبب عدم إجراء التصوير الشعاعي الروتيني ؛ تجنب النتائج العرضية
التي قد تسبب قلق المريض غير المبرر أو تؤدي إلى دراسات تصوير إضافية
• المخاطر واألضرار والتكاليف :تأخر التشخيص للحالة األساسية الخطيرة
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
•أحكام القيمة  :أهمية تجنب اإلشعاع غير الضروري والتكلفة في تشخيص التهاب الجيوب الحاد
•الغموض المتعمد :ال يوجد
•دور تفضيالت المريض :ال يوجد
•االستثناءات :اشتباه في التهاب الجيوب األنفية الحاد المختلط أو التشخيص البديل بنا ًء على الصداع
الشديد أو الجحوظ أو شلل العصب القحفي أو تورم الوجه أو غير ذلك من النتائج السريرية
•مستوى السياسة(درجة القوة)  :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد

جدول  : 5ورقة معلومات المريض حول تشخيص التهاب الجيوب الحاد
الجواب
السؤال
الجيوب هي فراغات في العظام حول األنف وتتصل مع األنف
ما هي الجيوب ؟
عبر قنوات ضيقة .وتكون بحالة صحية عندما تكون هذه
القنوات مفتوحة حيث تسمح للهواء بالدخول من األنف إلى
الجيوب و تسمح للمخاط المفرز من الجيوب أن يخرج إلى
األنف
التهاب الجيوب ايضا يسمى التهاب االنف والجيوب يصيب
ما هو التهاب الجيوب ؟
 8/1من البالغين سنويا ويحدث بشكل عام عندما تصيب
الفيروسات أو الجراثيم الجيوب( غالبا خالل نزلة البرد ) وتبدأ
بالتضاعف .جزء من ردة فعل الجسم على االنتان تسبب تورم
محيط الجيب وتسد القنوات .وهذا يسبب امتالء األنف
والجيوب بالمخاط والقيح
عندما تعاني لمدة قد تصل ل  4اسابيع من سيالن أنفي رائق او
كيف اعلم أني مصاب بالتهاب جيوب
ملون من األنف  +احد او كال ما يلي  - 1 :انف مسدود او
حاد؟
محتقن  - 2الم او حس ضغط او حس امتالء بالوجه او الراس
او حول العينين
كيف أعلم اذا كنت مصاب بالتهاب جيوب يكون االلتهاب الحاد الفيروس مرجح اذا كنت مريضا لمدة تقل
عن  10ايام دون ازدياد المرض سوءا ويكون االلتهاب الحاد
فيروسي او جرثومي ؟
الجرثومي مرجح اذا لم تتحسن خالل  10ايام من بدء المرض
او اذا ازدادت حالتك سوءا خالل  10ايام بعد شعورك
بالتحسن
الن عالج التهاب الجيب يختلف حس السبب  :الفيروسي ال
لماذا من المهم أن اعلم ان اصابتي
يتحسن على الصادات بينما بعض المرضى المصابين بالتهاب
بالتهاب الجيوب هي بسبب الجراثيم؟
جرثومي قد يتحسنون بشكل اسرع عند استخدام الصاد
نص داعم
 الغرض من هذا البيان هو التأكيد على أنه ال ينبغي لألطباء طلب التصوير الشعاعي للمرضى الذين
يعانون من التهاب الجيوب الحاد غير المختلط ) (ARSلتمييز  ABRSعن  VRSما لم يكن هناك
شك في حدوث مضاعفات أو تشخيص بديل.
 التصوير الشعاعي للجيوب غير ضروري للتشخيص في المرضى الذين يستوفون بالفعل معايير
التشخيص السريري (الجدول  )4لـ . ABRS
 تشمل طرائق التصوير للجيوب األنفية الطبقي المحوري  CTوالرنين المغناطيسي )(MRI صرحت الكلية األمريكية لألشعة ) (ACRأن التصوير البسيط ( )PLAIN FILMللجيوبغير دقيق في نسبة عالية من المرضى ويجب استبدالها بالتصوير المقطعي . CT
 أظهر  META-ANALYSISل 6دراسات أن تصوير الجيوب الشعاعي لديه حساسيةمعتدلة) ٪ (76ونوع ية ( )٪79مقارنة ببزل الجيوب في تشخيص ABRS

 إصابة الجيوب شائعة في  URIsالفيروسية الموثقة ،مما يجعل من المستحيل تمييز ABRSعن  VRSبنا ًء على دراسات التصوير الشعاعي فقط.
 عالوة على ذلك  ،قد يكون للمعايير السريرية دقة تشخيصية قابلة للمقارنة مع التصويرالشعاعي للجيوب  ،والتصوير الشعاعي غير فعال من حيث التكلفة بغض النظر عن انتشار
التهاب الجيوب () prevalence
 عند االشتباه في حدوث مضاعفات لـ  ABRSأو تشخيص بديل  ،يمكن الحصول على دراسات
التصوير.
 تشمل مضاعفات  ABRSإصابة الحجاج أو اصابة داخل الجمجمة أو إصابة األنسجة الرخوة. تشمل التشخيصات البديلة األورام الخبيثة وغيرها من األسباب غير المعدية أللم الوجه.ضا طلب التصوير الشعاعي عندما يكون لدى المريض عوامل معدلة أو أمراض مرافقة
 يمكن أي ًتؤهب للمضاعفات  ،بما في ذلك مرض السكري  ،أو حالة ضعف المناعة  ،أو سوابق رض
على الوجه أو الجراحة.
 يعد التصوير الطبقي المحوري  ctللجيوب مناسبًا عند االشتباه في حدوث مضاعفات لـ ABRS
بناء على وجود الصداع الشديد أو تورم الوجه أو شلل العصب القحفي أو النزوح
األمامي (  )forward displacementأو انتفاخ العين (جحوظ)
 تشمل نتائج  CTالتي ترتبط بـ  : ABRSالتعتيم) ، (OPACIFICATIONومستوى سوائلالهواء  ،وسماكة الغشا ء المخاطي المعتدلة إلى الشديدة.
 من األفضل تقييم مضاعفات  ABRSباستخدام  CTبالتباين باليود أو التصوير بالرنينالمغناطيسي مع حقن الجادولينيوم لتحديد االمتدادات خارج الجيوب األنفية.
 يمثل االشتباه باالختالطات االستطباب الوحيد للتصوير بالرنين المغناطيسي للجيوب في حالةABRS
 تشمل قيود ال CTزيادة التكلفة وجرعة اإلشعاع .:ترتبط جرعة اإلشعاع بالتقنية وإذا لم يتم استخدام
التقنية المناسبة فقد تقدم أكثر من  10أضعاف الجرعة مقارنةً بالتصوير الشعاعي العادي.
 مع االختيار الدقيق للعوامل التقنيةيمكن تخفيض جرعة التصوير المقطعي المحوسب إلى ضعفجرعة التصوير الشعاعي للفيلم العادي
 تشمل القيود األخرى للتصوير المقطعي المحوسب عدم وجود نوعية للعدوى البكتيرية  ،ونقصنسبي في االرتباط بين تحديد موقع األعراض ومرض الجيوب على الطبقي المحوري وازدياد
تواتر الحصول على النتائج غير طبيعية عند األشخاص الذين ال يعانون من أعراض.
 التصوير الطبقي المحوري داخل المكتب ( IN-OFFICE CONEBEAM CT )SCANNINGيعتبر بديل للطبقي المحوري التقليدي والذي يوفر مزايا اختبار نقطة االهتمام
واحتمال انخفاض جرعة اإلشعاع
 تكون مؤشرات التصوير المقطعي  CTفي المكتب هي نفسها بالنسبة للماسحات الضوئيةالتقليدية  ،وال ينبغي اس تخدامها لتشخيص أو تدبير الحاالت غير ال مختلطة من ABRS

البيان  .2التس كين العرضي اللتهاب األنف والجيوب الحاد الفيروسي  (VRS):قد يوصي األطباء
بالمسكنات والستيرويدات الموضعية داخل األنف و  /أو الغسيل بالمحلول الملحي للتخفيف من أعراض
 .VRSيعتمد الخيار على تجارب معشاة ذات شواهد ذات قيود ودراسات حشدية مع توازن غير واضح

بين الفوائد والضرر الذي يختلف باختالف المريض.
ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :للتشجيع على التفكير في العالجات الداعمة التي قد تحسن نوعية الحياة لألفراد
الذين يعانون من  VRSوكذلك دعم تج نب المضادات الحيوية غير الضرورية في األمراض الفيروسية
•جودة األدلة المجمعة :الدرجتين  Bو  ، Cالتجارب المعشاة ذات الشواهد ذات القيود والدراسات الحشدية
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
•الفوائد :الحد من األعراض و تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية
•المخاطر واألضرار والتكاليف :اآلثار الضارة لمزيالت االحتقان ومضادات الهيستامين وبخاخات
الستيرويد الموضعية و تكلفة األدوية
•تقييم الفوائد  -الضرر :التوازن بين الفائدة والضرر
• أحكام القيمة :الرغبة في لفت االنتباه إلى  VRSكمجموعة فرعية من "نزالت البرد"  ،لكنها تختلف عن
 ، ABRSوالتي قد تستفيد من التشخيص الصريح ومناقشة خيارات االتدبير لتخفيف األعراض
• الغموض المتعمد" :تخفيف األعراض" المحدد حسب تقدير الطبيب والمريض ولكن ال ينبغي أن يتضمن
المضادات الحيوية
• دور تفضيالت المريض :دور كبير في اختيار واستخدام العالجات لتخفيف األعراض على أساس اتخاذ
القرار المشترك
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :الخيار)(OPTION
• اختالفات في الرأي :طفيفة فيما يتعلق بالحاجة إلى مناقشة  VRSصراحة في بيان عمل رئيسي مميز
نص داعم
 الغرض من هذا البيان هو تشجيع النظر في العالجات الداعمة التي قد تحسن نوعية الحياة لألفراد
المصابين بالتهاب الجيوب الفيروسي ) (VRSوتجنب وصف المضادات الحيوية غير الضرورية
لألمراض الفيروسية . VRS
 هو مرض محد د ذاتيًا يتميز بالسعال والعطس وسيالن األنف والتهاب الحلق واحتقان األنف. إن معدل حدوث  VRSالحاد مرتفع ويقدر أنه يحدث من  2إلى  5مرات سنويًا في متوسطالبالغين.
 في المقابل يُعتقد أن العدوى البكتيرية الثانوية تعقد فقط  ٪0.5إلى  ٪2من هذه األحداث في حين أن عرض العدوى الفيروسية مقابل العدوى البكتيرية يمكن أن يكون متشاب ًها للغاية فإنالتركيز السريري على المدة ونمط المرض وشدة األعراض يمكن أن يساعد في التمييز بين
العدوى الفيروسية مقابل العدوى البكتيرية (الجدول .)4
 تبلغ األعراض الحادة في  VRSذروتها عادة ً في غضون  3أيام ثم تنخفض تدريجيا ً وتختفيفي غضون  10إلى  14يو ًما.
 تقيح األنف وحده ال يشير إلى عدوى بكتيرية ؛ يعتبر إفرازات األنف غير الملونة عالمة على وجود
التهاب وليست خاصة بالعدوى.
 ي رتبط تلوين إفرازات األنف بوجود العدالت وليس البكتيريا .النقل الطبيعي للمخاط يتطلب عملهدبي قوي .يعزز  VRSاستجابة التهابية قوية مما يتسبب في اضطراب الظهارة والوذمة
واإلفراط في إنتاج المخاط مما يزيد من إعاقة الوظيفة الهدبية الطبيعية.

 يتم توجيه تدبير  VRSبشكل أساسي نحو تخفيف األعراض.
 ال يُنصح باستخدام المضادات الحيوية لعالج متالزمة فرط الحساسية ألن المضادات الحيويةمباشرا لألعراض  .لذلك فإن األدوية
غير فعالة في عالج األمراض الفيروسية وال توفر تخفيفًا
ً
المسكنة  -مثل المسكنات والعوامل المضادة لاللتهابات ومحلول األنف الملحي ومزيالت
االحتقان ومضادات الهيستامين وحاالت المخاط ومثبطات السعال و الكورتيكوستيرويدات
الموضعية أو الفموية  :يمكن استخدامها بمفردها أو في مجموعات مختلفة لتخفيف األعراض
 و يمكن إعطاء المسكنات أو األدوية الخافضة للحرارة (أسيتامينوفين  ،إيبوبروفين  ،أو غيره منمضادات االلتهاب غير الستيرويدية) لأللم أو الحمى.
 قد يكون المحلول الملحي ملطفًا ومنظفًا مع مخاطر منخفضة من ردود الفعل السلبية. أبلغت مراجعة كوكرين عن تحسينات طفيفة في درجات أعراض األنف باستخدام محلول ملحيلألنف في كل من التركيزات الفيزيولوجية ومفرطة التوتر.
 قد توفر مزيالت االحتقان عن طريق الفم تخفيفًا لألعراض ويجب التفكير بها إال في حال وجودمضادات استطباب  ،مثل ارتفاع ضغط الدم أو القلق .من المحتمل أن يكون استخدام مزيالت
االحتقان الموضعية ملطفا  ،لكن يجب أال تتجاوز مدة االستخدام المستمرة  3إلى  5أيام  ،على
النحو الموصي به من قبل الشركات المصنعة لتجنب االحتقان االرتدادي والتهاب األنف
الدوائي .
 تشير التجربة السريرية إلى أن مضادات الهيستامين الفموية قد توفر تخفيفًا ألعراض زيادةاإلفرازات والعطا س على الرغم من عدم وجود دراسات سريرية تدعم استخدام مضادات
الهيستامين في حاالت  VRSالحادة.
 غالبًا ما يستخدم ( Guaifenesinمقشع) و ( dextromethorphanمثبط للسعال) للتخفيف منأعراض أعراض  VRSولكن ال يوجد دليل على الفعالية السريرية والقرارات المتعلقة
باستخدامهما ترتبط إلى حد كبير بتفضيل المريض ومقدم الخدمة.
 قد يكون للستيرويدات الموضعية داخل األنف دور في تدبير  VRSعلى الرغم من عدم وجوداستطباب من إدارة الغذاء والدواء ) (FDAلهذا الغرض.
 أظهرت دراسة منهجية  SYSTEMATIC REVIEWاحتمال وجود دور للستيروئيداتالموضعية بتخفيف األلم الوجهي واالحتقان عند المرضى المصابين بالتهاب انف والتهاب
جيوب حاد على الرغم من احتمال إصابة العديد من المرضى بمرض فيروسي .ومع ذلك كان
صغيرا ٪ 66 :من المرضى تحسنوا مع العالج الوهمي في  14إلى  21يو ًما
حجم التأثير
ً
وارتفع إلى  ٪ 73مع العالج بالستيرو يد.
ومع ذلك  ،كانت التأثيرات الضا رة نادرة لذا فإن اختيار ما إذا كانت الفائدة السريرية
المتواضعة للعالج تبرر التكلفة أم ال هو قرار يجب أن يعتمد إلى حد كبير على تفضيل
المريض.

البيان  .3تخفيف أعراض التهاب األنف والجيوب البكتيري الحاد ) : (ABRSقد يوصي األطباء
بالمسكنات والستيرويدات الموضعية داخل األنف و  /أو الغسيل بالمحلول الملحي للتخفيف من
أعراض . ABRSيعتمد الخيار على تجارب معشاة ذات شواهد مع مجموعات سكانية غير متجانسة ،
ومعايير تشخيصية  ،ومقاييس للنتائج مع توازن الفائدة والضرر.

بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تعزيز التدخالت التي قد تخفف من أعراض ( ABRSالمسكنات  ،والغسيل
بالمحلول الملحي  ،والستيروئيدات الموضعية داخل األنف) وعدم التشجيع على التدخالت ذات الفعالية
المشكوك فيها أو غير المثبتة(مضادات الهيستامين  ،والستيروئيدان الجهازية  ،و( guaifenesin
•جودة األدلة اإلجمالية:
الدرجة  : Aمراجعة منهجية للتجارب المعشاة ذات الشواهد للستيرويدات األنفية الموضعية .ا
الدرجة  : Bالتجارب المعشاة ذات الشواهد مع مجموعات سكانية غير متجانسة  ،ومعايير التشخيص ،
ومقاييس النتائج للغسيل بالملح والستيرويدات الجهازية ؛
الدرجة  : Dالمبادئ األولى  ،للمسكنات  ،ومزيالت االحتقان  ،ومضادات الهيستامين (في المرضى
غير األتوبيين) و guaifenesin.
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
• الفوائد :تخفيف آالم الوجه بالمسكنات  ،وزيادة متواضعة في تخفيف األعراض ب الستيرويدات
األنفية الموضعية (العدد المطلوب للعالج  ، )14وإمكانية تخفيف األعراض ب الغسيل بالمحلول
الملحي .تجنب األثار السلبية من العالجات غير الفعالة
•الم خاطر واألضرار والتكاليف :اآلثار الجانبية لألدوية  ،والتي تشمل ردود الفعل السلبية الموضعية
والجهازية .تكلفة األدوية
•تقييم الفوائد  -الضرر :التوازن بين الفائدة والضرر
• أحكام القيمة :توفير تخفيف األعراض مع تقليل األثار والتكاليف السلبية
•الغموض المتعمد :ن ستخدم المصطلح الواسع لتخفيف األعراض لإلقرار بوجود العديد من التدخالت
المتاحة لهذا الغرض ولتشجيع المحادثة بين األطباء والمرضى حول أي تدخل (تدخالت) محدد قد
يكون األفضل بالنسبة ألعراضهم المحددة لـABRS
• دور تفضيالت المريض :دور كبير في اتخاذ القرار المشترك فيما يتعلق باستخدام المسكنات
والستيروئيدات األنفية الموضعية والغسيل بالمحلول الملحي
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :الخيار
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
 الغرض من هذا البيان هو زيادة الوعي بالتدخالت التي يمكن استخدامها للتخفيف من أعراض
(ABRSالمسكنات  ،ال غسيل بالسيروم المالح  ،الستيروئيدات األنفية الموضعية)  ،لتثبيط استخدام
التدخالت ذات الفعالية المشكوك فيها أو غير ا لمثبتة (مضادات الهيستامين  ،الستيروئيدات
الجهازية) و لتوفير معلومات عن التداخالت شائعة االستخدام ( مزيالت االحتقان و)guaifenesin
مع تأثيرات غير معروفة على أعراض ABRS
 تشمل العالجات المساعدة اللتهاب األنف والجيوب األنفي ة التي قد تساعد في تخفيف األعراض:المسكنات ومضادات االحتقان ) (α-adrenergicوالكورتيكوستيرويدات والغسيل بمحلول
ملحي وحاالت المخاط .لم تتم الموافقة على أي من هذه المنتجات على وجه التحديد من قبل
(اعتبارا من مارس  ، )2014وبعضها
إدارة الغذاء والدواء لالستخدام في التهاب الجيوب الحاد
ً
فقط لديه بيانات من الدراسات السريرية الخاضعة للرقابة التي تدعم هذا االستخدام .عالوة على

ذلك  ،غالبًا ما تشتمل التجارب الحالية على تداخالت مشتركة ومجموعة غير متجانسة من
المرضى المصابين بالتهاب الجيوب األنفية الفيروسي والبكتيري المتكرر والمزمن والتهاب
الجيوب التحسسي .ومع ذلك  ،قد يرغب األطباء في النظر في العالج المساعد لـ  ABRSعلى
أساس فردي  ،وبالتالي نقدم نظرة عامة موجزة عن األدلة في الجزء المتبقي من هذا القسم.
 العالج المسكنيعتبر تخفيف اآلالم هدفًا رئيسيًا في إدارة  ABRSوغالبًا ما يكون سببًا وراء طلب المرضى
الذين يعانون من هذه الحالة للحصول على الرعاية الصحية .ألم الوجه هو أحد األعراض
األساسية لتشخيص ( ABRSالجدول  ) 4وقد يشمل الوجه األمامي أو المنطقة المحيطة بالحجاج
أو صداع منتشر أو موضعي .عادة ما تكون المسكنات التي ال تستلزم وصفة طبية  ،مثل
العقاقير غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات أو األسيتامينوفين  ،كافية لتخفيف آالم الوجه
المرتبطة بـ  ABRS.نادرا ما تكون المخدرات ضرورية ويجب تثبيطها بسبب األحداث
الضائرة المحتملة.
 الستيروئيدات الموضعية والفمويةتم استخدام الستيروئيدات األنفية الموضعية بمفردها أو باالشتراك مع المضادات الحيوية عن
طريق الفم لتخفيف أعراضABRS.
تشمل األدوية الموصوفة التي تمت دراستها في هذه التجارب موميتازون  ،و فلوتيكاسون  ،و
فلونيسوليد  ،و وبوديسونيد.
وجدت مراجعة كوكرين التي تضمنت  4تجارب معشاة ذات شواهد ع ن الستيرويد األنفي
الموضعي مقابل الدواء الوهمي أو عدم التدخل كعالج وحيد لـ  ABRSأن الستيروئيدات
زادت معدل تحسن األعراض من  ٪66إلى  ٪73بعد  15إلى  21يو ًم ا و نسبة الخطورة
) 1.10؛ . ( 1.18- 1.02 ،CI ٪ 95كانت الدراسات منخفضة مخاطر التحيز  ،وتم اإلبالغ عن
آثار سلبية طفيفة فقط  ،والتي تضمنت الرعاف والصداع والحكة األنفية .استنتج المؤلفون أن
األطباء يجب أن يزنوا (العدد المطلوب للعالج  )14ولكن الفوائد المهمة سريريًا للعالج
بالستيرويد األنفي مقابل التكلفة المصاحبة واآلثار الضارة الطفيفة.
على الرغم من استخدام العالج بالستيرويد عن طريق األنف كعامل مساعد للعالج بالمضادات
الحيوية عن طريق الفم إلدارة  ، ABRSفقد ال تنطبق النتائج على المرضى الذين يعانون من
ABRSالمتقطع كما هو محدد في هذا المرشد.
  Dolor and colleaguesزادوا من معدل نجاح عالج  ABRSفي  3أسابيع من  ٪74إلى ٪93عند إضافة بخاخ فلوتيكاسون لألنف إلى سيفوروكسيم الفموي  ،لكن جميع المرضى الذين
خضعوا للدراسة لديهم سوابق  CRSأو  ARSالمتكرر.
 على العكس من ذلك  ،درس  Williamson and colleaguesالمرضى الذين يعانون منARSغير المتكرر ولم يجدوا أي فائدة لألموكسيسيلين وحده أو مع بوديزونيد الموضعي على
الدواء الوهمي .ومع ذلك قد تكون هذه الدراسة قد شملت العديد من المرضى الذين يعانون من
 VRSألن معظم المرضى لديهم أعراض لمدة تقل عن  10أيام (متوسط  7أيام) ولن يستوفوا
معاييرنا التشخيصية لـ( ABRSالجدول ) 4
 لم تجد مراجعة كوكرين للستيرويدات الجهازية لـ  ABRSأي فائدة على الدواء الوهمي عنداستخدام الستيرويدات الفموية كعالج وحيد .تم العثور على بيانات محدودة من  5تجارب تشير
إلى أن الستيرويدات عن طريق الفم المستخدمة مع المضادات الحيوية قد يكون لها تأثير مفيد

قصير المدى لتخفيف األعراض (العدد المطلوب للعالج هو  ، )7ولكن الثقة في النتائج كانت
محدودة بسبب خطر تحيز االستنزاف الناجم عن النتائج المفقودة .كانت اآلثار الضارة خفيفة
(الغثيان والقيء والشكاوى المعدية) لكن المؤلفين خلصوا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من
البحث لضمان الثقة الكافية في التأثير الحقيقي للستيرويدات الجهازية.
 الغسيل بمحلول ملحي ومضادات االحتقان ومضادات الهيستامين والجوايفينيسين الغسيل بمحلول ملحي بمفرده أو باالقتران مع إجراءات مساعدة أخرى قد يحسن نوعية الحياةويقلل األعراض ويقلل من استخدام األدوية لـ  ABRSخاصة في المرضى الذين يعانون من
التهاب الجيوب األنفية المتكرر.
أظهر الغسيل بمحلول ملحي مفرط التوتر (  )٪5- ٪3فائدة متواضعة لـ  ARSفي تجربتينسريريتين.
 مقارنة بالمحلول الملحي متساوي التوتر قد يكون للمحلول الملحي مفرط التوتر تأثير مضادلاللتهابات وقدرة أفضل على ترقيق المخاط وتحسين الغشاء المخاطي بشكل عابر
 لكن أظهرت تجربة معشاة ذات شواهد للمرضى الذين يعانون من نزالت البرد و ، ARSعدم وجود أي فرق في نتائج المحلول الملحي مفرط التوتر أو المحلول الملحي العادي أو
المراقبة
 ال توجد مراجعات منهجية لتقييم استخدام الغسيل بالمحلول الملحي لألنف في  ABRSفيالبالغين.
 تم استخدام مزيالت االحتقان الموضعية والجهازية (مقلدات الودي) لعالج احتقان األنفالمرتبط بنزالت البرد لسنوات عديدة .
 ال توجد تجارب معشاة ذات شواهد تدرس على وجه التحديد فعالية مزيالت االحتقان لـ ABRSولكن أظهرت دراستان صغيرتان أن بخاخ األنف زيلوميتازولين يقلل من احتقان
الجيوب األنفية والغشاء المخاطي لألنف في دراسات التصوير ويتفوق على جرعة واحدة من
البسودوإيفيدرين.
 أظهرت دراسة أخرى صغيرة غير معشاة تحسن النتائج عند إضافة رذاذ الزيلوميتازولين إلىالمضادات الحيوية لـ ABRS
 ال ينبغي استخدام مزيالت االحتقان الموضعية ألكثر من  3إلى  5أيام متتالية دون فترة طويلةمتداخلة خالية من األدوية بسبب ميلها للتسبب في احتقان ارتدادي والتهاب األنف الدوائي
 ليس لمضادات الهيستامين دور في تخفيف أعراض  ABRSفي المرضى غير األتوبيين .التوجد دراسات تدعم استخدامها في حالة انتانية وقد تؤدي مضادات الهيستامين إلى تفاقم
االحتقان عن طريق تجفيف الغشاء المخاطي لألنف.على العكس من ذلك أظهرت تجربة واحدة
ضا في العطس واحتقان األنف
معشاة ذات شواهد في مرضى الحساسية مع  ABRSانخفا ً
بسبب اللوراتادين مقابل الدواء الوهمي عند استخدامه كمساعد للمضادات الحيوية
والكورتيكوستيرويدات الفموية.
لذلك يمكن االخذ باالعتبار العالج بمضادات الهيستامين للمرضى الذين يعانون من ABRS
الذين تدعم أعراضهم مكونًا مه ًما للحساسية .وفي هذا الصدد تسبب مضادات  H1من الجيل
الثاني تسكينا أقل واذا جانبية (مضادات الكولين) أقل مقارنة بالجيل األول من مضادات .H1
  Guaifenesinهو عامل قابل للذوبان في الماء والكحول يستخدم كطارد للبلغم لتخفيف البلغموإفرازات الشعب الهوائية.

المنتج متوفر بدون وصفة طبية ويوصى أحيانًا بـ "تخفيف" إفرازات األنف ولكن ال يوجد دليل
فيما يتعلق بالتأثير ( إن وجد ) على تخفيف أعراض ABRS

البيان .4التدبير األولي اللتهاب األنف والجيوب البكتيري الحاد  (ABRS):يجب على األطباء إما
التدبير ب االنتظار اليقظ (بدون مضادات حيوية) أو وصف العالج األولي بالمضادات الحيوية للبالغين
المصابين بـ  ABRSغير المصحوب بمضاعفات .يجب تقديم االنتظار اليقظ فقط عندما يكون هناك
ضمان للمتابعة  ،مثل أن يبدأ العالج بالمضادات الحيوية إذا فشلت حالة المريض في التحسن لمدة 7
أيام بعد تشخيص  ABRSأو إذا ساءت في أي وقت .تستند التوصية إلى المراجعات المنهجية
للتجارب المعشاة ذات الشواهد المزدوجة التعمية مع بعض التغايرية في معايير التشخيص وشدة
المرض والتوازن النسبي بين الفوائد والمخاطر.

بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :وضح لألطباء والمرضى أن عدم وصف المضادات الحيوية للتشخيص
السريري لـ  ABRSهو استراتيجية تدبير أولي مناسبة  ،ألن العديد من المرضى سوف يتحسنون
تلقائيًا ويمكن بدء المضادات الحيوية الحقًا إذا تم ضمان المتابعة.
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
•جودة األدلة اإلجمالية :الدرجة : Aمراجعات منهجية متعددة للتجارب المعشاة ذات الشواهد مع بعض
التباين في معايير التشخيص وشدة المرض
• الفوائد :تعزيز اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومشاركة فيما يتعلق بما إذا كان يجب وصف المضادات
الحيوية األولية لـ  ABRSأم ال نظرا إلى المسار الطبيعي المفضل في مجموعات العالج الوهمي
والفوائد الصغيرة إلى المتواضعة للعالج بالمضادات الحيوية والمعدالت األعلى لآلثار الضارة عند
وصف المضادات الحيوية ؛ سيقلل االستخدام األولي االنتقائي ل لمضادات الحيوية من اآلثار الضارة
وخطر المقاومة البكتيرية
• المخاطر واألضرار والتكاليف :يمكن حجب المضادات ا لحيوية عن المرضى الذين قد يستفيدون من
متساو من تلقاء أنفسهم.
استخدامها ؛ يمكن وصف المضادات الحيوية للمرضى الذين يتحسنون بشكل
ٍ
•تقييم الفوائد  -الضرر :تفضيل المنفعة على الضرر (فيما يتعلق بقرار التدبير األولي )
•أحكام القيمة :ترى  GUGأن االنتظار اليقظ بدون مضادات حيوية هو استراتيجية غير مقدرة بشكل
كافٍ لإلدارة األولية لـ  ABRSغير المعقدة على الرغم من المرشدات الحالية والمراجعات المنهجية
التي تدعم هذا النهج.
• الغموض المتعمد :لم يتم تحديد قيود على شدة المرض (على سبيل المثال معتدل أو متوسط أو شديد)
والذي تم إجراؤه في اإلرشادات السابقة بسبب عدم كفاية األدلة لتحديد أن الشدة ستؤثر على نتائج
العالج بالمضادات الحيوية بما في ذلك احتمال حدوث مضاعفات.
• دور تفضيالت المريض :دور كبير في صنع القرار المشترك
• االستثناءات :التهاب الجيوب األنفي ة المعقد أو نقص المناعة أو تواجد المرض البكتيري  .يجب على
ضا مراعاة عمر المريض والصحة العامة والحالة القلبية الرئوية والحاالت المرضية
الطبيب أي ً
المصاحبة عند تقييم مدى مالءمة االنتظار اليقظ.
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات في الرأي :ال يوجد اختالف في الرأي فيما يتعلق بخيار مراقبة أو وصف المضادات الحيوية
في البداية (امتناع واحد) ؛ اختالف طفيف في الرأي ( 1ضد  9 ،لصالح) فيما يتعلق بقرار إزالة
الخطورة (على سبيل المثال مرض خفيف) كمعيار االنتظار اليقظ

نص داعم
الغرض من هذا البيان هو التأكيد على أن كال من االنتظار اليقظ والعالج بالمضادات الحيوية مناسبان
واستراتيجيتان قائمتان على األدلة للتدبير األولي لـ  ABRSغير المعقدة.
 أيدت مقدمة هذا المبدأ التوجيهي االنتظار اليقظ بدون مضاد حيوي كخيار للتدبير األولي حتى عندماتستمر عالمات وأعراض  ABRSلمدة  10أيام أو أكثر .ومع ذلك فإن األدلة الحديثة تسمح برفع حالة
االنتظار اليقظ إلى حالة التوصية (وليس مجرد خيار).
عالوة على ذلك في حين أن المبدأ التوجيهي السابق يقيد االنتظار اليقظ ليشمل المرضى الذين يعانون
من"  ABRSالخفيف" فقط فإن األدلة الحالية تدعم تقديم هذا للمرضى بغض النظر عن شدة المرض.
يشير االنتظار اليقظ لـ  ABRSإلى تأجيل العالج بالمضادات الحيوية لمرضى مختارين لمدة تصل إلى
 7أيام بعد تشخيص  ABRSوقصر للتدبير األولي على تخفيف األعراض فقط.
 يكون المرضى مرشحين لالنتظار اليقظ عند ضمان المتابعة والنظام المعمول به يسمح بإعادة التقييمفي حال استمرار المرض أو تفاقمه حيث يبدأ العالج ب المضادات الحيوية إذا حدث فشل بتحسن
المريض لمدة  7أيام بعد تشخيص  ABRSأو ا زداد سو ًءا في أي وقت .
نتائج العالج الوهمي مقابل العالج بالمضادات الحيوية
 تناولت أربع مراجعات منهجية للتجارب المعشاة ذات الشواهد ( نُشرت جميعها بعد اإلصدار السابقمن هذا المبدأ التوجيهي) أداء المضادات الحيوية مقارن ًة بالدواء الوهمي من أجل تدبير ABRS
تضمنت جميع التحليالت تجارب معشاة ذات شواهد قامت بتشخيص المرضى بالعالمات واألعراض
السريرية فقط .كما استخدمت بعض التجارب المعشاة ذات الشوا هد المشمولة دراسات األشعة أو
األمصال أو علم األحياء الدقيقة لتأكيد التشخيص .بالمجموع يمكن تلخيص نتائج المراجعة المنهجية
على النحو التالي :
•كانت معدالت الشفاء أو التحسن من  7إلى  15يو ًما تفضل المضادات الحيوية ولكن الفائدة السريرية
كانت صغيرة ٪91 :للعالج ب المضادات الحيوية مقابل  ٪86للمرضى الذين تلقوا العالج الوهمي.
ضا وتراوحت نسب األرجحية لتأثير العالج
تراوح العدد المطلوب للعالج لالستفادة من  11إلى  15مري ً
الكلي من  1.25إلى .1.87
• لم تظهر مدة األلم أو المرض المرتبط بـ  ABRSأي عالقة ثابتة بالتدبير األولي
•كانت اآلثار الضارة أكثر شيو ًعا في المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية (نسبة األرجحية ،
 1.87إلى  2.10؛ العدد المطلوب للضرر  )8.1 ،لكن معدل االنسحاب بسبب اآلثار الضارة كان
صغيرا ( )٪1.5- ٪1ومتشابه بين المجموعتين.
ً
•كانت المضاعفات متشابهة بغض النظر عن التدبير األولي.
في حين أن التجارب المعشاة ذات الشواهد ) (RCTsالتي تضمنت هذه ال meta-analysesتستبعد
عادة ً من التوزيع العشوائي للمرضى المصابين بمرض "شديد"  :فإنها لم تحدد بشكل محدد أو ثابت ما
هو المقصود بهذا المصطلح .نتيجة لذلك ال يوجد دليل يدعم أو يدحض الموقف القائل بأن المرضى
الذين يعانون من  ABRSاألكثر شدة يجب أن يعاملوا دائ ًما بالمضادات الحيوية األولية| .
وجدت إحدى الدراسات أن مرضى  ARSالذين يعانون من تقيح البلعوم هم أكثر عرضة لالستفادة من
المضادات الحيوية .
لسوء الحظ فإن األدبيات تفتقر لمعلومات عن المرضى الذين قد يستفيدون أكثر أو أقل من العالج
بالمضادات الحيوية و عالوة على ذلك ال يوجد دليل قاطع على أن زيادة العمر أو التهاب األنف

التحسسي يتنبأ بمسار طويل أو مزمن لـ ABRSأو أي دليل على أن المرضى األكبر سنًا يستفيدون
أكثر من العالج بالمضادات الحيوية .
يختلف هذا الدليل عن نسخته السابقة في عدم تقييد االنتظار اليقظ بعد اآلن للمرضى الذين يعانون من
ABRSالخفيف إلى المتوسط فقط بسبب نقص األدلة لدعم الفوائد اإلضافية للعالج بالمضادات الحيوية
للتظاهرات السريرة األكثر شدة.
ضا عن اإلرشادات األخرى وبيانات اإلجماع التي توصي بالمضادات الحيوية
يختلف هذا المرشد أي ً
للمرضى الذين يعانون من  ABRSالشديد والتي تظهر على شكل ارتفاع في درجة الحرارة وآالم
شديدة أو متفاقمة في الوجه.
اتخاذ القرار المشترك مع المرضى
يجب على األطباء الذين يقررون ما إذا كانوا سيعالجون  ABRSبالمضادات الحيوية أم ال أن يطلبوا
ويفكروا في تفضيل المريض وتحديد مدى مالءمة األدلة الموجودة إلعداد ممارساتهم المحددة وعدد
المرضى .قد يعلق بعض المرضى أهمية كبيرة على تجن ب العالج بالمضادات الحيوية (كلما أمكن ذلك)
ولكن قد يطلب آخرون مضادات حيوية أولية ألنهم يقدرون الزيادة الصغيرة ولكن المهمة في التحسين
السريري الذي تقدمه  .بغض النظر عن اإلستراتيجية األولية المستخدمة يجب على األطباء تزويد
المرضى بمعلومات واضحة عن خيارات التدبير بما في ذلك تخفيف األعراض (الجدول  .)6قد يجد
ضا أنه من المفيد تقييم معرفة المريض الموجودة مسبقًا ومواقفته حول العالج بالمضادات
األطباء أي ً
الحيوية و  ABRSألنها قد تؤثر على تفضيل العالج.
قد يفشل بعض المرضى في االنتظار اليقظ وسيستفيدون من المضادا ت الحيوية .لتجنب النفقات
واإلزعاج من زيارة مكتبية أخرى لهؤالء المرضى قد يرغب الطبيب في استخدام ( WASPوصفة
المضادات الحيوية االنتظار والترقب) أو ( SNAPوصفة مضاد حيوي بشبكة األمان) .يمكن لمثل هذه
سا باألمان للمريض الذي يوافق على االنتظار
الوصفة (مع تعليمات حول موعد البدء ) أن توفر إحسا ً
األولي المترقب ويهتم بالوصول إلى الطبيب للحصول على وصفة طبية من المضادات الحيوية  .إذا لزم
األمر يتم إخبار المرضى أنه يجب عليهم ملء الوصفة الطبية والبدء في العالج بالمضادات الحيوية إذا
ضا االتصال بمكتب
فشلوا في التحسن في غضون  7أيام أو إذا ساءوا في أي وقت و يجب عليهم أي ً
الطبيب وإخباره أنهم بدأوا العالج بالمضادات الحيوية.

بيان  .5اختيار المضادات الحيوية لعالج التهاب األنف والجيوب البكتيري الحاد (ABRS :إذا تم
اتخاذ قرار لعالج  ABRSب مضاد حيوي  ،يجب على الطبيب أن يصف أموكسيسيلين مع أو بدون
 clavulanateكخط العالج األول لمدة  5إلى  10أيام لمعظم البالغين .تستند التوصية إلى التجارب
المعشاة ذات الشواهد ذات التصميم غير المتجانس والغير أدنى مع رجحان المنفعة على الضرر.

ملف بيان العمل
•فرصة تحسين الجودة :عدم تشجيع الوصف األولي للمضادات الحيوية بخالف األموكسيسيلين مع أو
بدون  clavulanateوالتي قد يكون لها فعالية أقل أو ذات فعالية مماثلة ولكن آثار سلبية اكثر
•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  ، Aالمراجعات المنهجية للتجارب العشوائية ذات الشواهد ذات
التصميم غير المتجانس وغير الدوني
• مستوى الثقة في األدلة :معتدلة فيما يتعلق باختيار المضادات الحيوية ولكنها أقل فيما يتعلق بالمدة
المثلى للعالج بالمضادات الحيوية بسبب محدودية األدلة الداعمة والقوة اإلحصائية
• الفوائد :النتائج السريرية التي يمكن مقارنتها بالمضادات الحيوية ذات الطيف األوسع للعالج األولي.

احتمال انخفاض المقاومة البكتيرية باستخدام مضاد حيوي ضيق الطيف كعالج من الدرجة األولى ؛
فعالية تكلفة األموكسيسيلين مقابل خيارات المضادات الحيوية األخرى
• المخاطر  ،واألضرار  ،والتكاليف :زيادة اآلثار السلبية المحتملة على الجهاز الهضمي مع
األموكسيسيلين  -كالفوالنات مقارنة بالمضادات الحيوية األخرى .اآلثار السلبية بسبب حساسية
البنسلين
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
•أحكام القيمة :تعزيز العالج األولي اآلمن والفعال من حيث التكلفة
•الغموض المتعمد :وصف أموكسيسيلين أو أموكسيسيلين كالفوالنات هو حسب تقدير الطبيب وكذلك
مدة العالج ألن المراجعة المنهجية لم تظهر فوائد ثابتة لمدة  10أيام من العالج مقارنة بالدورات
األقصر  .قد تكون دورة العالج الطويلة مناسبة لمرض أكثر خطورة أو عندما تستمر األعراض على
الرغم من الدورة القصيرة.
• دور تفضيالت المريض :دور متوسط في صنع القرار المشترك .دور كبير في تحديد مدة العالج
بالمضادات الحيوية حيث يتم تقليل اآلثار السلبية مع مدة العالج األقصر.
• االستثناءات :المرضى الذين يعانون من حساسية من البنسلين وأموكسيسيلين مضاد استطباب لهم
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
جدول  .6ورقة معلومات المريض حول ABRS
الجواب
السؤال
يشعر معظم مرضى  ABRSبتحسن في غضون  7أيام وبحلول
كم سيمر وقت حتى اتحسن؟
 15يو ًما يتم شفاء أو تحسن حوالي .٪ 90
هناك عدة طرق لتخفيف أعراض التهاب الجيوب يجب مناقشتها
ماذا يمكنني أن افعل لتخفيف
مع طبيبك لتحديد األفضل بالنسبة لك:
األعراض ؟
 .1يمكن ألسيتامينوفين أو إيبوبروفين تخفيف األلم والحمى.
 . 2غسل األنف بالماء المالح يمكن أن يخفف األعراض ويزيل
المخاط الذي يصعب تفجيره.
 .3يمكن أن تقلل بخاخات الستيرويد األنفية األعراض بعد  15يو ًما
من االستخدام ولكن الفائدة محدودة (يجب أن يستخدمها حوالي 14
صا لتحسين حالة شخص واحد) وتشمل اآلثار الجانبية الصداع
شخ ً
وحكة األنف ورعاف األنف
قد تساعدك مزيالت االحتقان على التنفس بسهولة ويمكن اخذها
كرذاذ أنف (لمدة ال تزيد عن  3أي ام متتالية لتجنب تفاقم االحتقان)
أوعن طريق الفم.
هل يجب ان اتجنب فعل شي؟ يجب عدم استخدام مضادات الهيستامين وأدوية الستيروي د عن
طريق الفم بشكل روتيني ألن لها آثار جانبية وال تخفف األعراض
ال  :كل من االنتظار اليقظ والعالج بالمضادات الحيوية هما
اذا كنت مصاب ب abrsهل
طريقتان مثبتتان لعالج  .ABRSيتحسن معظم الناس بشكل طبيعي
يجب ان آخذ صاد حيوي
وتزيد المضادات الحيوية بشكل طفيف من تخفيف األعراض (يجب
صا استخدام المضادات الحيوية
على حوالي  10إلى  15شخ ً
لتحسين حالة شخص واحد بعد  15- 7يو ًما).

هل يوجد جانب مظلم الستخدام للمضادات الحيوية آثار جانبية تشمل الطفح الجلدي واضطراب
المعدة والغثيان والقيء وردود الفعل التحسسية والتسبب في مقاومة
الصاد الحيوي؟
الجراثيم.
ما هو (االنتظار اليقظ) لتدبير يعني االنتظار اليقظ تأخير العالج بالمضادات الحيوية لـ ABRS
لمدة تصل إلى  7أيام بعد التشخيص لمعرفة ما إذا كنت تتحسن
ABRS؟
بمفردك.
يمكن لطبيبك أن يعطيك وصفة طبية بالمضادات الحيوية  ،لكن
كيف يتم اجراء ( االنتظار
يجب عليك فقط ملء الوصفة الطبية وتناول المضاد الحيوي إذا لم
اليقظ) ؟
تتحسن بعد  7أيام أو إذا ساءت في أي وقت .إذا بدأت بأخذ المضاد
الحيوي فاتصل بمكتب طبيبك وأخبره بذلك.
كم يوم يجب ان اتناول الصاد عادة ما يتم إعطاء المضادات الحيوية لمدة  10أيام لعالج ABRS
ولكن الدورات األقصر قد تكون فعالة بنفس القدر .اسأل طبيبك عن
الحيوي في حال كنت سآخذ
جرعة من المضادات الحيوية من  5إلى  7أيام ألن اآلثار الجانبية
صاد حيوي
أقل شيو ًعا
نص داعم
الغرض من هذا البيان هو تعزيز وصف المضادات الحيوية ذات الفعالية واألمان المعروفين لـ ABRS
وتقليل وصف المضادات الحيوية ذات الفعالية المنخفضة المحتملة بسبب التغطية المحدودة لمسببات
األمراض المعتادة التي تسبب  ABRSعند البالغين
الهدف الثانوي هو تعزيز العالج بالمضادات الحيوية الفعالة من حيث التكلفة لـ ABRS
األساس المنطقي للعالج بالمضادات الحيوية لـ  ABRSهو القضاء على العدوى البكتيرية من الجيوب
وتسريع عالج األعراض وتحسين نوعية الحياة المتعلقة بالمرض
يجب أن يكون العالج بالمضادات الحيوية فعا ً
ال من حيث التكلفة ويؤدي إلى الحد األدنى من اآلثار
الجانبية
قامت العشرات من التجارب المعشاة ذات الشواهد بتقييم الفعالية السريرية المقارنة للمضادات الحيوية
لـ  ABRSعند البالغين مع العديد من التجارب إما بتمويل من شركات األدوية أو بواسطة مؤلفين
مرتبطين بصناعة األدوية.
اختيار المضاد الحيوي األولي لـABRS
لم يتم العثور على فروق ذات داللة إحصائية في النتائج السريرية لـ  ABRSبين عوامل المضادات
الحيوية المختلفة .وجدت مراجعة منهجية و  2معشاة ذات شواهد لمرضى التهاب الجيوب األنفية مع
تأكيد إشعاعي أو بكتيريولوجي عدم وجود فرق كبير في معدالت الدقة السريرية للمرضى الذين
عولجوا بأموكسيسيلين أو أموكسيسيلين كالفوالنات مقارنة بالسيفالوسبورينات أو الماكروليدات .لم تجد
ضا طفيفًا في
مراجعة أخرى فروقًا في  META-ANALYSIS 11مقارنًا ولكنها وجدت انخفا ً
معدالت الفشل لألموكسيسيلين  -كالفوالنات مقابل السيفالوسبورينات (العدد المطلوب للعالج هو .)30
إن تبرير األموكسيسيلين كعالج من الخط األول لمعظم المرضى الذين يعانون من  ABRSيتعلق
بسالمته وفعاليته وتكلفته المنخفضة وطيفه الميكروبيولوجي الضيق مخاطر عالية لإلصابة بكائن حي
مقاوم لألموكسيسيلين .يتم النظر في وصف أموكسيسيلين كالفوالنات للبالغين الذين يعانون من
 ABRSألولئك المعرضين لخطر اإلصابة بجراثيم مقاومة لألموكسيسيلين .العوامل التي من شأنها أن

تدفع األطباء للنظر في وصف أموكسيسيلين كالفوالنات بد ً
ال من أموكسيسيلين مذكورة في الجدول.7
ويوصى باستخدام جرعة عالية من أموكسيسيلين مع كالفوالنات ( 2جم عن طريق الفم مرتين يوميًا أو
 90مجم  /كجم  /يوم مرتين يوميًا ) للبالغين لمعرضون لخطر اإلصابة بالعدوى بجرثوم مقاوم
لألموكسيسيلين .يفضل تناول األموكسيسيلين بجرعة عالية على الجرعات القياسية من األموكسيسيلين
بشكل أساسي لتغطية ا  Streptococcus pneumoniaeغير الحساس للبنسلين(
يوجد هذا الخطر في المناطق الجغرافية ذات المعدالت العالية المتوطنة (>  )٪ 10من
( (PNS S pneumoniaeالغازية والذين يعانون من عدوى شديدة (على سبيل المثال دليل على
السمية الجهازية مع درجة حرارة  39درجة مئوية [ 102درجة فهرنهايت] أو أعلى والخوف من
مؤخرا او استخدام المضادات الحيوية خالل
المضاعفات القيحية) او العمر>  65عا ًما او االستشفاء
ً
الشهر الماضي أو الذين يعانون من نقص المناعة.
الجدول  . 7العوامل التي قد تدفع األطباء إلى التفكير في وصف أموكسيسيلين  -كالفوالنات بدالً من
أموكسيسيلين وحده للتدبير اللتهاب الجيوب الجرثومي الحاد ()ABRS
التعليق
العامل
الحاالت حيث تكون المقاومة الجرثومية
 استخدام المضادات الحيوية في الشهر الماضي
محتملة
 االتصال الوثيق مع األفراد المعالجين أو مقدمي
الرعاية الصحية أو بيئة الرعاية الصحية
 فشل العالج السابق بالمضادات الحيوية
 عدوى على الرغم من العالج الوقائي
 اتصال وثيق مع طفل في دار رعاية نهارية
 مدخن أو مدخن في األسرة
 انتشار عالي للبكتيريا المقاومة في المجتمع
وجود انتان متوسط إلى شديد
 أعراض معتدلة إلى شديدة من ABRS
 األعراض المطولة لـ ABRS
 التهاب الجيوب األنفية الجبهي أو الوتدي
 تاريخ  ABRSالمتكرر
وجود مرض مرافق او مهدد للحياة
 الحاالت المرضية المرافقة بما في ذلك مرض
السكري وأمراض القلب والكبد والكلى المزمنة
 مريض منقوص المناعة
 العمر أكبر من  65سنة

مرضى حساسية البنسلين
 بالنسبة لمرضى الحساسية من البنسلين يوصى باستخدام الدوكسيسيكلين أو الفلوروكينولون التنفسي(ليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين) كعامل بديل للعالج التجريبي بمضادات الميكروبات
 ومع ذلك ال يُنصح باستخدام الفلوروكينولونات كخط األول لعالج  ABRSفي المرضى الذين ال يعانونمن حساسية من البنسلين ألن النتائج مماثلة لألموكسيسيلين -كالفوالنات وتكون اآلثار السلبية أعلى في
بعض التجارب .

 يوصى بالعالج المركب ب الكليندامايسين باإلضافة إلى الجيل الثالث من السيفالوسبورين الفموي(سيفيكسيم أو سيفبودوكسيم) للبالغين الذين لديهم سوابق فرط الحساسية للبنسيلين ليست من النوع األول.
 ال يُنصح باستخدام المضادات الحيوية ماكرواليد وتريميثوبريم -سلفاميثوكسازول كعالج لـABRS ال ينصح باستخدام المضادات الحيوية ماكرواليد وتراي ميثوبريم -سلفاميثوكسازول كلعالج أولي لـABRSحيث قد يؤدي االنتشار المرتفع لـ  S PNEUMONIAEالمقاوم لماكرواليد في الواليات
المتحدة (>  )٪ 40والمعدالت العالية لمقاومة ثالثي ميثوبريم سلفاميثوكسازول بين كل من S
 )٪50( pneumoniaeوالمستدمية النزلية ( )٪ 27إلى فشل العالج ولكن هذا القلق لم يتم إثباته من خالل
المق ارنات في التجارب المعشاة ذات الشواهد.
مدة العالج واألحداث الضائرة
معظم تجارب  ABRSتستخدم المضادات الحيوية لمدة  10أيام .لم تجد مراجعة منهجية لـ  12تجربة
معشاة ذات شواهد مع  ABRSالمؤكدة إشعاعيًا أي فرق في النجاح السريري للمضادات الحيوية المعطاة
لمدة  3إلى  7أيام مقابل دورة عالج من  6إلى  10أيام .وقد لوحظت نتائج مماثلة في تجارب أخرى مع
مماثلة معدالت حل تصل إلى  3أسابيع بعد العالج بغض النظر عن مدة العالج  .عند مقارنة  5أيام من
العالج بالمضادات الحيوية مع  10أيام يتم مالحظة معدالت نجاح مماثلة مرة أخرى.
تكون اآلثار الضا رة شائعة مع العالج بالمضادات الحيوية ولكن التقارير المتنوعة بين الدراسات يستبعد
إجراء مقارنات ذات مغزى للمعدالت عبر فئ ات مختلفة من المضادات الحيوية .لوحظ متوسط معدل
حدوث من  ٪15إلى  ٪ 40وكانت الشكاوى األكثر شيو ًعا هي الغثيان والقيء واإلسهال وآالم البطن
نادرا ما تكون اآلثار السلبية ذات
والصداع والطفح الجلدي والحساسية للضوء وداء المبيضات المهب ليً .
ضا مراعاة تأثير المضادات الحيوية على مقاومة
خطورة كافية إلحداث تغيير في العالج ولكن يجب أي ً
البكتيريا.
تعتبر اآلثار السلبية أكثر شيو ًعا مع العالج بالمضادات الحيوية مقارنة باالنتظار اليقظ وهي أكثر شيو ًعا
مع  10أيام من العالج مقارنة بالدورات األقصر .يزيد العالج بالمضادات الحيوية من معدل اآلثار السلبية
بمعدل  ٪10إ لى  ٪12أكثر من الدواء الوهمي مع نسبة أرجحية من  1.8إلى  2.1وعلى العكس فإن
حدوث اآلثار السلبية يكون أقل عند إعطاء المضادات الحيوية لمدة  5أيام بدالً من  10أيام (نسبة األرجحية
 ) 0.79لذا ينبغي النظر في الدورات القصيرة للمرضى الذين يعانون من مرض أقل خطورة.
علم الجراثيم منABRS
األنواع البكتيرية األكثر شيو ًعا المعزولة من الجيوب الفكية للمرضى الذين يعانون من نوبات أولية من
ABRSهي  S pneumoniaeو  H fluenzaeو  Moraxella catarrhalisواألخيرة أكثر شيو ًعا
عند األطفال .تشير مراجعة دراسات بزل الجيوب األنفية التي أجريت على البالغين الذين يعانون من
ABRSإلى أن  S pneumoniaeيتم عزلها في حوالي  ٪20إلى  ٪43من البزل ،
H fluenzaeفي  ٪22إلى  Moraxella catarrhalis ، ٪35في  ٪2إلى  ، ٪10والمكورات
العنقودية الذهبية في ٪ 10
األ نماط المقاومة يجب أن تؤخذ في االعتبار عند وصف المضادات الحيوية لـ  ABRSلتجنب استخدام
المضادات الحيوية التي قد تصبح غير فعالة بسبب المقاومة البكتيرية .على سبيل المثال
تنتشر  β-lactamase producing H influenzaمن  ٪27إلى  ٪43في الواليات المتحدة وال يُتوقع
أن تستجيب لألموكسيسيلين ما لم تتم إضافة  clavulanateوبالمثل يختلف انتشار S pneumoniae
المقاومة للبنسلين جغرافيا ً حيث يكون األعلى في الجنوب الشرقي (حوالي  )٪25واألدنى في الشمال
أخير ا ( S aureusالموجودة في ما يصل إلى  ٪10من حاالت  (ABRSينتج
الغربي (حوالي .)٪9
ً

دائ ًما تقريبًا  β-lactamaseمما يجعله مقاو ًما لألموكسيسيلين ولكن ليس ل amoxicillin-clavulanat
لقد تغيرت بكتيريا  ABRSمنذ أن تم إدخال لقاح المكورات الرئوية المتقارن لألطفال ) (PCVفي عام
.2000
عندما خضع المرضى الذين يعانون من ABRSلزروعات من الصماخ المتوسط انخفض معدل الشفاء
من  ٪ 35( S pneumoniaبعد الزرع مقابل  ٪ 46قبل الزرع ) ولكن زاد شفاء إنفلونزاH fluenzae
( ٪36قبل الزرع مقابل  ٪43بعد الزرع) باإلضافة إلى حدوث تحول في انتشار الكائنات الحية قلل PCV
من انتشار  S pneumoniaالغازية المقاومة للبنسلين إلى حوالي  ٪8إلى  .. ٪11قد يقلل  PCVذو الـ13
تكافؤً ا المقدم في عام  2010من انتشار عدوى  S pneumoniaالغازية مما يسهل تدبير المكورات
الرئوية باعتبارها أحد مسببات األمراضABRS.

البيان  .6فشل عالج التهاب األنف والجيوب البكتيري الحاد ) : (ABRSإذا لم يتحسن المريض مع
خيار التدبير األولي لمدة  7أيام بعد التشخيص أو ساء أثناء التدبير األولي  ،يجب على الطبيب إعادة
تقييم المريض لتأكيد  ، ABRSواستبعاد األسباب األخرى لـ المرض واكتشاف المضاعفات .إذا تم تأكيد
ABRSفي المريض الذي تم تدبيره في البداية بالمالحظة يجب على الطبيب أن يبدأ العالج بالمضادات
الحيوية و إذا تمت معالجة المريض في البداية بمضاد حيوي يجب على الطبيب تغيير المضاد الحيوي .

تستند التوصية إلى تجارب معشاة ذات شواهد ذات قيود تدعم نقطة فاصلة مدتها  7أيام لعدم التحسين ورأي
الخبراء والمبادئ األولى لتغيير العالج مع ترجيح الفائدة على الضرر.

ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تحديد توقعات واقعية فيما يتعلق باالستجابة السريرية لإلدارة األولية واإلفصاح
بوضوح عندما يكون هناك ما يبرر إعادة تقييم المريض
•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  : Bالتجارب العشوائية ذات الشواهد ذات القيود التي تدعم نقطة فاصلة
مدتها  7أيام لعدم التحسين ؛ الدرجة  : Dرأي الخبراء والمبادئ األولى لتغيير العالج  ،بما في ذلك
استخدام المضادات الحيوية اإلنقاذية في التجارب المعشاة ذات الشواهد
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
• الفوائد :منع المضاعفات  ،واكتشاف أخطاء التشخيص  ،وبدء العالج الفعال
•المخاطر واألضرار والتكاليف :تأخ ير يصل إلى  7أيام في تغيير العالج إذا فشل المريض في التحسن ؛
تكلفة الدواء
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
•أحكام القيمة  :تجنب التصنيف المفرط على أنه فشل في العالج بسبب نقطة زمنية سابقة ألوانها لتقييم
النتائج .التأكيد على أهمية تفاقم المرض في تعريف فشل العالج
•الغموض المتعمد :تُترك كيفية تعريف التدهور لتقدير الطبيب والمريض  ،ولكن كان هناك إجماع جماعي
على أن التقلبات في العالمات واألعراض خالل أول  48إلى  72ساعة من العالج األولي لم تكن شائعة
مؤشر ا على الفشل.
وليست بالضرورة
ً
•دور تفضيالت المريض :ال شيء (ما لم يرفض المريض إعادة التقييم)
• االستثناءات :تشمل على سبيل المثال ال الحصر المرض الشديد أو التهاب الجيوب المعقد أو نقص
ضا أن يأخذ بعين
المناعة أو جراحة الجيوب السابقة أو المرض البكتيري المتعايش ؛ يجب على الطبيب أي ً
االعتبار عمر المريض  ،والص حة العامة  ،والحالة القلبية الرئوية  ،والحاالت المرضية المصاحبة في
تحديد نقطة انطالق مناسبة لتقييم فشل العالج ؛ تغيير العالج بالمضادات الحيوية قبل الفشل سيكون مناسبًا
في مواجهة آثار العالج الضارة.

•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
الغر ض من هذا البيان هو التأكيد على أن عالمات وأعراض  ABRSيجب أن تتحسن بشكل عام في
غضون  7أيام من التشخيص  ،ولكن إذا لم تتحسن  ،أو إذا تفاقمت في أي وقت  ،يجب على الطبيب
إعادة تقييم المريض .يمكن أن تساعد نقطة الفصل البالغة  7أيام لتحديد فشل العالج في تجنب األدوية
غير الضرورية أو االختبارات التشخيصية الناتجة عن االستنتاج المبكر لفشل المريض في العالج بعد
بضعة أيام فقط  ،عندما تُظهر التجارب العشوائية أن التحسن قد يستغرق ما يصل إلى  7أيام حتى عند
استخدام المضادات الحيوية في البداية.
يحدث
فشل العالج األولي لـ  ABRSالمفترض
فشل العالج األولي لـ  ABRSعندما يتفاقم المريض أو يفشل في التحسن مع خيار اإلدارة األولية لمدة
أمرا مه ًما إلعادة تأكيد
 7أيام بعد التشخيص .يعد تقييم المرضى الذين فشلوا في العالج األولي ً
التشخيص (الجدول  ، ) 4واكتشاف المضاعفات واستبعاد األسباب األخرى للمرض وتغيير التدبير إذا
لزم األمر.
ُعرف التدهور بأنه تطور عالمات أو أعراض لـ  ABRSأو ظهور عالمات أو أعراض جديدة .الفشل
ي َّ
في التحسن هو عدم وجود انخفاض في عالمات أو أعراض  ABRSلمدة  7أيام بعد التشخيص ،
والتي لن تنطبق إذا كان المريض يعاني من أعراض مستمرة  ،ولكن تتحسن تدريجيًا.
األساس المنطقي الستخدام نقطة فاصلة لمدة  7أيام بعد التشخيص األولي لتقييم فشل عالج ABRS
يعتمد على النتائج السريرية في التجارب المعشاة ذات الشواهد .وجدت مراجعة منهجية لـ ABRS
بواسطة  Rosenfeldوزمالؤه 1أنه بين  7و  12يو ًما بعد التسجيل في التجربة  ،فإن  ٪ 73من
المرضى الذين تم اختيارهم عشوائيا ً للعالج الوهمي لديهم تحسن سريري  ،وترتفع إلى  ٪ 85عند
إعطاء المضادات الحيوية .كان لمراجعة كوكرين الالحقة نتائج مماثلة  ،مع  ٪ 86شفاء أو تحسن في 7
إلى  15يو ًما بعد تلقي الدواء الوهمي و  ٪ 91بعد العالج بالمضادات الحيوية .إن تعريف فشل العالج
على أنه نقص في التحسن السريري خالل  7أيام سيؤدي إلى نسبة مقبولة من النتائج السيئة .معدالت
التحسن من  3إلى  5أيام هي  ٪30فقط بالنسبة للعالج الوهمي مع ارتفاع غير هام إلى  ٪41للمضادات
الحيوية .
نقطة الفصل لمدة  5أيام  ،من شأنها أن تزيد من تشخيص فشل العالج أل ن حوالي ثلثي المرضى لن
يتحسنوا خالل ذلك الوقت  ،بغض النظر عن العالج األولي.
قد يؤدي استخدام معيار أكثر صرامة للعالج السريري (بدالً من التحسين) إلى معدل فشل يزيد عن
 ٪50خالل  7إلى  12يو ًما .لذلك يجب أن يفهم األطباء والمرضى أن  ABRSقد يستغرق ما يصل إلى
 7أيام للتحسين  ،وال يشير استمرار أو تدهور طفيف قبل  7أيام بالضرورة إلى فشل العالج  ،وقد
يستغرق العالج الكامل (غياب جميع العالمات واألعراض)  14يو ًما أو أكثر .قد ال يكون لدى المرضى
المشمولين في التجارب المعشاة ذات الشواهد عوامل خطر متطابقة أو شدة المرض مقارنة بالمرضى
غير المشمولين فيه (أو المستبعدين من) التجارب المعشاة ذات الشواهد  ،لذلك  ،قد ال تنطبق نقطة
التحسين لمدة  7أيام على المرضى الذين يعانون من مرض شديد  ،التهاب الجيوب األنفية المعقد ،
ضا أن
نقص المناعة أو جراحة الجيوب السابقة أو المرض الجرثومي المتعايش ؛ يجب على الطبيب أي ً
يأخذ في االعتبار عمر المريض  ،والصحة العامة  ،والحالة القلبية الرئوية  ،والحاالت المرضية
المصاحبة في تحديد نقطة االنطالق المناسبة لتقييم فشل العالج.

تقييم المريض مع  ABRSالذي فشل في العالج األولي
يجب أن يؤكد األطباء تشخيص  ABRSمن خالل تطبيق معايير التشخيص الواردة في الجدول  .4إذا
لم يكن لدى المريض مجموعة األعراض "حتى  4أسابيع من السيالن القيحي لألنف . . .مصحوبًا
بانسداد في األنف  ،أو ألم بالوجه  ،أو كليهما "ولكن بد ً
ال من ذلك له أعراض فردية  ،يجب استكشاف
تشخيصات بديلة.
الصداع النصفي  ،صداع التوتر  ،الصداع العنقودي  ،واضطراب المفصل الصدغي الفكي هي أسباب
شائعة آلالم الوجه التي يمكن الخلط بينها وبين  ABRS.وبالمثل  ،يمكن أن ينشأ احتقان أو إفرازات
األنف من أسباب غير معدية شائعة تشمل الت هاب األنف التحسسي والتهاب األنف الحركي الوعائي
وانحراف الحاجز األنفي وانخماص الصمام األنفي.
ال تستطب دراسات التصوير لـ  ABRSغير المعقدة ولكن قد تكون مناسبة "الستبعاد (" ABRSعلى
سبيل المثال  ،التشخيص الخاطئ) إذا كان المريض ال يستجيب للعالج.
يجب فحص المرضى الذين تم إعادة تشخيصهم لـ  ABRSوالذين فشلوا في العالج  ،وخاصة أولئك
الذين يعانون من نمط متفاقم من المرض  ،بحثًا عن المضاعفات التي تشمل انتشار العدوى في الحجاج
أو داخل الجمجمة .تشمل النتائج الموحية للفحص البدني االجحوظ  ،والتغيرات البصرية  ،والصداع
الشديد  ،والحركات خارج العين غير الطبيعية  ،والتغيرات في الحالة العقلية  ،والتهاب محيط الحجاج ،
أو الوذمة  ،أو الحمامي .يسبب التهاب الجيوب الحاد عادةً صدا ًعا شديد ًا في الجبهة فوق الحجاجين ،
مع إيالم عند الضغط على جدران الجيوب األمامية .يتسبب التهاب الجيب االوتدي عادة ً في ألم خفيف
في مؤخرة الرأس  ،وتحديدا ً فوق مؤخرة الرأس مع امتداد إلى المناطق االجبهية وخلف الحجاج ،وقد
تساعد اإلفرازات األنفية في توجيه العالج بالمضادات الحيوية الالحقة  ،وأفضل إجراء يتم عن طريق
البزل المباشر للجيوب بد ً
ال من مسحة البلعوم األنفي .
تعد االزروعات الموجهة بالمنظار في الصماخ األوسط بديالً عند البالغين .أظهرت مراجعة منهجية
بواسطة  Benningerوزمالؤه أن ا لزروعات الموجهة بالتنظير الداخلي للصماخ األوسط لديها
حساسية  ، ٪81ونوعية  ، ٪ 91وقيمة تنبؤية إيجابية تبلغ  ، ٪83وقيمة تنبؤية سلبية  ، ٪89ودقة
إجمالية تبلغ  ( (95% CI, 81%-93%) ٪87مقارنة ببزل الجيوب االمباشر ).
العالج بالمضادات الحيوية لفشل العالج األوليABRS
إذا تم تأكيد تشخيص  ABRSوكان فشل العالج يتضمن عالج المريض في البداية بالمالحظة  ،يجب
على الطبيب أن يبدأ العالج بأموكسيسيلين مع أو بدون  clavulanateكما تمت مناقشته في القسم
السابق .بالنسبة لمرضى الحساسين على البنسلين  ،يوصى باستخدام الدوكسيسيكلين أو الفلوروكينولون
التنفسي (ليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين) .يوصى باستخدام العالج المركب ب الكليندامايسين
باإلضافة إلى الجيل الثالث من السيفالوس بورين الفموي (سيفيكسيم أو سيفودوكسيم) عند البالغين الذين
لديهم سوابق فرط تحسس للبنسلين ليس من النوع األول.
يمكن عالج المرضى الذين عولجوا في البداية بأموكسيسيلين بدون كالفوالنات بجرعة عالية من
أموكسيسيلين باإلضافة إلى كالفوالنات او دوكسيسيكلين او فلوروكينولون تنفسي (ليفوفلوكساسين أو
موكسيفلوكساسين)  ،أو مزيج من الكليندامايسين باإلضافة إلى الجيل الثالث من السيفالوسبورين الفموي
(سيفيكسيم أو سيفبودوكسيم)
إذا ساءت حالة المريض(أثناء العالج بالمضادات الحيوية) أو فشل في التحسن بعد  7أيام  ،ينبغي النظر
في اإلصابة بالبكتيريا المقاومة لألدوية ويجب أن تشجع التحول إلى العالج بالمضادات الحيوية البديلة
وإعادة تقييم المريض.

عندما يتم إجراء تغيير في العالج بالمضادات الحيوية  ،يجب على الطبيب أن يأخذ في االعتبار القيود
المفروضة على تغطية العامل األول .على سبيل المثال  :في المرضى الذين يتلقون أموكسيسيلين من
الشائع تحديد β-lactamase producing H influenzae or M catarrhalis.
إن عودة  S pneumoniaeمع انخفاض الحساسية تجاه ( بيتا الكتام وماكرواليدات والتتراسكلين
ضا وقد ارتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بعال ج المضادات الحيوية
وتريميثوبريم سلفاميثوكسازول) أمر شائع أي ً
السابقة
لقد بحثت دراسات قليلة جدًا في علم األحياء الدقيقة لفشل العالج في  ABRSومع ذلك فإن أولئك
الذين قاموا بزراعة زروعات من الجيوب حددوا نسبة كبيرة من البكتيريا ذات الحساسية المنخفضة
للمضاد الحيوي األصلي.
أجرى بروك وجوبر زرعات بلعومية متتالية ل  20طفالً مصابًا بـ  ABRSالذين فشلوا في العالج
التجريبي األولي بمضادات الميكروبات.فلوحظ وجود مستويات زائدة للمقاومة كما يتضح من الحد
األدنى للتركيز المثبط (  ) MICاألعلى مرتين على األقل من عزل المعالجة المسبقة في  ٪ 49من
المرضى.
يعتمد اختيار المضاد الحيوي لفشل عالج  ABRSعلى التغطية الكافية للبكتيريا المتوقعة أو على نتائج
حساسية مضادات الميكروبات إذا تم الحصول على .زرع .يزيد التعرض للمضادات الحيوية من
احتمالية وجود كائنات مقاومة  ،مثل ( S pneumoniaeالمقاوم للدوكسيسيكلين و  )β-lactamو (H-
 INFLUENZAو  M catarrhalisالمنتجة ل )β-lactamase
التنبؤ باحتمالية التغطية الكافية بالمضادات الحيوية للكائنات المقاومة يتم تناوله من خالل دراسات
الحرائك الدوائية  ،واختبار الحساسية في المختبر  ،والتركيز المثبط األدنى.
تشير الدراسات التجريبية والسريرية إلى وجود عال قة بين نتائج العالج والمفاهيم الديناميكية الدوائية
ولكنها تنطوي على استقراء من التهاب األذن الوسطى الحاد وذات الرئة المكتسبة

العالج األمثل لـ ( S-pneumoniaeالمقاوم لألدوية المتعددة) و
( H -INFLENZAو  M-catarrhalisالمنتجتين ل  )β-lactamaseيشمل جرعة عالية من
أموكسيسيلين كالفوالنات ( 4جم  /يوم أموكسيسيلين مكافئ) أو فلوروكينولون الجهاز التنفسي
ضا مسببات األمراض األقل شيو ًعا ،
(ليفوفلوكساسين  ،موكسيفلوكساسين)  .ستغطي هذه العوامل أي ً
مثل البكتيريا الالهوائية والبكتيريا الالهوائية .على العكس من ذلك  ،من المتوقع أن تقدم
السيفالوسبورينات الفموية والماكروليدات تغطية غيركافية ل  S-pneumoniaeو H -INFLENZA

البيان  7أ .تشخيص التهاب األنف والجيوب المزمن ) (CRSأو التهاب األنف والجيوب الحاد
(ARS):

يجب أن يميز األطباء CRSو  ARSالناكس عن النوبات المعزولة من التهاب الجيوب الجرثومي
الحاد واألسباب األخرى ألعراض الجيوب األنفية  .توصية تستند إلى دراسات حشدية ودراسات

المالحظة مع رجحان المنفعة على الضرر.

ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :زيادة الوعي بالكيانات السريرية المتميزة لـ  CRSو  ARSالناكس بحيث
يمكن تنفيذ استراتيجيات االتدبير المناسبة

•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  Cوالدراسات الحشدية والدراسات القائمة على المالحظة
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
•الفوائد :تمييز الحاالت التي قد تستفيد من استراتيجيات تدبير إضافية ع ن الحاالت المعزولة من
ABRS
•المخاطر واألضرار والتكاليف :سوء تصنيف محتمل للمرض بسبب تداخل األعراض مع أمراض
أخرى .دون أي تكلفة
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
• أحكام القيمة :أهمية التشخيص الدقيق
•الغموض المتعمد :ال يوجد
•دور تفضيالت المريض :ال ينطبق
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
الغرض من هذا البيان هو تحسين الوعي بالكيانات السريرية المتميزة لـ ( CRSمع أو بدون البوليبات
) و  ARSالناكس بحيث يمكن تنفيذ استراتيجيات التدبير المناسبة .قد تشمل هذه االستراتيجيات
اختبارات تشخيصية إضافية وعالج طبي وتدخالت جراحية
( CRSمع أو بدون البوليبات) و  ARSالناكس هي أنماط مرضية زمنية وترددية (الجدول  )8تختلف
عن الحلقات المعزولة من  ، ABRSوالعالج يختلف بشكل كبير عن  . ABRSعالوة على ذلك
بسبب إزمان وتنوع األعراض المصاحبة لـ ( CRSمع أو بدون البوليبات ) و ARSالناكس  ،يجب
تمييزها عن األسباب األخرى لألعراض التي ترتبط بشكل شائع باضطرابات الجيوب.
 CRSمع وبدون بوليبات
تتفاوت أعراض  CRSمع أو بدون بوليبات في شدتها وانتشارها .يعتبر انسداد األنف أكثر شيو ًعا
( )٪95- ٪81يليه احتقان الوجه -الضغط -االمتالء ( ، )٪85- ٪70تغير إفرازات األنف ()٪83- ٪51
ونقص حاسة الشم (.)٪69- ٪61
وجود  2أو أكثر من العالمات أو األعراض التي تستمر ألكثر من  12أسبو ًعا تكون حساسة للغاية
لتشخيص  ، CRSولكن المعايير المصحوبة باألعراض وحدها غير نوعية نسبيًا.
يتطلب تشخيص  CRSتوثيق االلتهاب (البوليبات أو الوذمة أو المخاط القيحي) باإلضافة إلى
األعراض المستمرة .
يمكن إجراء فحص تجويف األنف باستخدام منظار داخلي أو مصباح أمامي وفاتح أنف  ،مع اهتمام
ضا استخدام منظار األ ذن ولكنه دون
خاص بالقرين المتوسط والصماخ األوسط (الشكل  )3؛ يمكن أي ً
المستوى األمثل.
غالبًا ما تتميز الوذمة بمظهر مستنقعي أو منتفخ للغشاء المخاطي باإلضافة إلى ظل أفتح للغشاء
ضا مع البوليبات في تجويف ا ألنف
المخاطي الوردي أو األبيض (الشكل  .)4يمكن أن يظهر االلتهاب أي ً
أو الصماخ األوسط (الشكل )5
في حاالت نادرة  ،قد يُشتبه في  CRSبنا ًء على النتائج الموضوعية (على سبيل المثال  ،البوليبات
األنفية أو التصوير المقطعي المحوسب) عندما يتم استبعاد الحاالت األخرى.

أمرا صعبًا .باستخدام التصوير
يمكن أن يكون التمييز بين  CRSوالحاالت ذات األعراض المماثلة ً
المقطعي المحوسب كمعيار  ،فإن االنتشار الحقيقي لـ  CRSفي المرضى المحالين لتقييم CRS
المحتمل بنا ًء على األعراض المبلغ عنها للمرضى يتراوح من  ٪ 65إلى  ٪ 80قد يكون هذا االنتشار
أقل في أماكن الرعاية األولية.
قد يكون  CRSمصحوبًا بالصداع والحمى والسعال ورائحة الفم الكريهة والتعب وآالم األسنان
وعالمات أو أعراض أخرى غير محددة .لذلك  ،فإن التشخيص التفريقي لـ  CRSيشمل التهاب األنف
التحسسي  ،والتهاب األنف غير التحسسي  ،والتهاب األنف الحركي الوعائي  ،والتهاب األنف غير
التحسسي اليوزيني  ،وانحراف الحاجز األنفي  ،واألسباب غير األنفية آلالم الوجه  ،وتشمل هذه
األخيرة االضطرابات العصبية  ،مثل الصداع الوعائي  ،والصداع النصفي  ،والصداع العنقودي  ،وألم
العصب المثلث التوائم ، .ومتالزمات آالم الوجه األخرى .
 CRSهي في المقام األول مرض التهابي  ،مع نوب تفاقم ) (ABRSمرتبطة بالعدوى.
عالج االلتهابات العرضية وحدها يترك الحالة األساسية دون عالج  ،مما يساهم على األرجح في
زيادة وتيرة التفاقم .بهذه الطريقة  ،تشبه  CRSالتهاب القصبات الهوائية المزمن.
يرتبط  CRSبوذمة الجيوب واختالل التنظيف الهدبي.
مع االنسداد المرتبط بالوذمة والمخاط المحتفظ به  ،يمكن أن تتشكل العدوى البكتيرية بسهولة أكبر
داخل الجيوب األنفية .لذلك  ،عند وجود  ، CRSيجب معالجته باألدوية والعالجات األخرى التي
تستهدف االضطراب االلتهابي األساسي.

جدول  : 8تعريفات التهاب الجيوب األنفية المزمن والتهاب الجيوب الحاد المتكرر.
التعريف
المصطلح
اثني عشر أسبو ًعا أو أكثر من اثنتين أو أكثر من العالمات
التهاب األنف والجيوب المزمن
واألعراض التالية:
• التصريف المخاطي (أمامي أو خلفي أو كليهما) ،
• انسداد األنف (احتقان) ،
• آالم الوجه وحس الضغط وحس االمتالء  ،أو
• قلة حاسة الشم.
وااللتهاب موثق بواحد أو أكثر من النتائج التالية:
• مخاط قيحي (غير واضح) أو وذمة في الصماخ األوسط أو
المنطقة الغربالية األمامية ،
• البوليبات في تجويف األنف أو الصماخ األوسط و  /أو
• التصوير الشعاعي الذي يظهر التهاب الجيوب .
التهاب األنف والجيوب الحاد الناكس أربع نوبات أو أكثر سنويًا من التهاب الجيوب األنفية الجرثومي
الحاد ( )ABRSبدون عالمات أو
أعراض التهاب الجيوب بين النوب:
• يجب أن تستوفي كل نوبة من نوبات  ABRSمعايير التشخيص
الواردة في الجدول 4

الشكل .3

التهاب الجيوب األنفية الحاد المتكرر
يتم تشخيص ال تهاب الجيوب األنفية الحاد الناكس
عندما تحدث  4نوبات أو أكثر من  ABRSفي
شهر ا الماضية دون ظهور عالمات
االثني عشر
ً
أو أعراض اللتهاب الجيوب بين النوبات .
على الرغم من االعتراف به كشكل مميز من
التهاب الجيوب األنف ية  ،إال أن عدد ًا قلي ً
ال فقط من
الدراسات الحشدية قد وثقت الخصائص والتأثير
السريري لـ التهاب الجيوب األنفية الحاد الناكس.
إن قطع التواتر لعدد أقل من النوبات التي يجب
أخذها في االعتبار لتشخيص التهاب األنف الحاد
الناكس من لجنة متعددة التخصصات قد أعاد
تأكيد حد أدنى من  4نوبات أو أكثر سنويًا من
ABRS
يتطلب التشخيص المناسب ARSا الناكس أن تحقق كل نوبة معايير ( ABRSالجدول  .)4إن تأكيد نوبة
بكتيرية حقيقية من التها ب األنف والجيوب أمر مرغوب فيه ولكنه ليس ضروريًا إلثبات التشخيص
األساسي ل  ARSالمتكررة.
في مثل هذه الحاالت  ،يكون فحص المريض أثناء نوبة من ( ABRSمن بين  4نوبات تحدث كل عام)
ضروريًا لتأكيد التشخيص. .
قد يوحي فحص الصماخ األوسط لتحري القيح في حالة إزالة االحتقان بشدة بـوجود  ABRSويسمح
بإجراء الزرع الموجه بالتنظير الداخلي .يجب تمييز  ARSعن  ABRSالمعزول بسبب عبء المرض
األكبر  ،والنهج التشخيصي  ،ونهج التدبير .إن عبء أعراض  ARSالمتكرر مشابه لـ  ، CRSلكن
استخدام المضادات الحيوية أعلى  .المرضى الذين يعانون من كلتا الحالتين قد يستفيدون من زروعات
األنف أو دراسات التصوير .لم يُظهر العالج بالمضادات الحيوية المزمنة وال الستيروئيدات األنفية
فائدتهما في تقليل نوبات التهاب الجيوب األنفية الحاد المتكرر .يمكن النظر في تقييم الحساسية والمناعة

للكشف عن التهاب األنف التحسسي المتعايش أو النقص المناعي الكامن.
يمكن التفكير ب جراحة الجيوب األنفية في المرضى الذين يعانون من  ARSالناكس
الشكل 5

البيان  7ب .

التأكيد الموضوعي لتشخيص التهاب األنف والجيوب المزمن )(CRS
يجب أن يؤكد الطبيب التشخيص السريري لـ  CRSب التوثيق الموضوعي لاللتهاب الجيوب  ،والذي

يمكن تحقيقه باستخدام تنظير األنف األمامي أو التنظير الداخلي لألنف أو التصوير المقطعي
المحوسب  .توصية قوية تستند إلى دراسات مقطعية مع رجحان المنفعة على الضرر.

ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تقليل التشخيص الزائد لـ  CRSبنا ًء على األعراض المبلغ عنها ذاتيًا
•جودة األدلة اإلجمالية ، B :دراسات مقطعية
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
• الفوائد :تحسين اليقين التشخيصي لـ  CRSوتقليل التشخيصات اإليجابية الكاذبة  ،مما يسمح للمرضى
الذين يعانون من  CRSبالتدبير بشكل أسرع  ،والذين ال يعانون من  CRSبالسعي إلى تقييم إضافي
ألعراضه م الشبيهة بالتهاب الجيوب وإجراء عالج فعال
• المخاطر واألضرار والتكاليف :ال شيء مرتبط بتحسين اليقين التشخيصي  ،لكن طرائق التشخيص
لها مخاطرها الخاصة وبروفايالت التكلفة المباشرة
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
•أحكام القيمة :إجماع قوي من قبل  GUGعلى أن الحاجة إلى التوثيق الموضوعي لاللتهاب الجيوب
تقديرا وأضعف تأدي ًة  ،على الرغم من دورها الحاسم في إثبات
األنفية من المحتمل أن تكون أقل
ً
تشخيصCRS
•الغموض المتعمد :أي من طرق التشخيص الثالثة المدرجة يجب استخدامها غير مذكورة
•دور تفضيالت المريض :دور كبير في اتخاذ القرار المشترك مع األطباء فيما يتعلق باختيار طريقة
التشخيص التأكيدي
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية قوية
•خالفات الرأي :ال يوجد

نص داعم
الغرض من هذا البيان هو التأكيد بشدة على أن تشخيص  CRSال يمكن أن يعتمد على العالمات
ضا ً
دليال موضوعيًا على التهاب الجيوب األنفية (الجدول . ) 8
واألعراض وحدها  ،ولكنه يتطلب أي ً
يؤدي طلب عالمات االلتهاب الموضوعية إلى زيادة دقة التشخيص لـ  CRSويعمل على الحد من
التشخيص الزائد  .عالوة على ذلك  ،فإن التأكيد الموضوعي لاللتهاب سيمنع االختبارات والتدخالت
غير الضرورية لألفراد الذين يعانون من أعراض الجيوب التي تم اإلبالغ عنها ذاتيًا والتي يمكن
بسهولة الخلط بينها وبين  ، CRSمثل تلك الناجمة عن التهاب األنف التحسسي الدائم.
الجدول  : 9مقارنة بين طرق التأكيد الموضوعي اللتهاب الجيوب األنفية
الحساسية
الخطورة
عدم الراحة
الكلفة
الطريقة
النمط
جيدة
منخفضة
منخفضة إلى
معتدلة
رؤية مباشرة
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يمكن إجراء تأكيد موضوعي لاللتهاب الجيوب األنفية عن طريق التصوي ر المباشر أو التصوير المقطعي.
من األفضل تحقيق التصوي ر المباشر من خالل التنظير الداخلي لألنف  ،ولكن في بعض المرضى  ،قد
يكفي تنظير األنف األمامي باستخدام منظار األذن أو منظار األنف .جزء مهم من التصوير المباشر هو
تحديد البوليبات في األنف  ،حيث سيقود هذا الطبيب الستبعاد األورام في البوليبات أحادية الجانب  ،وكذلك
اقتراح طرق عالج مختلفة قليالً للبوليبات ثنائية الجانب.
ال يؤثر تفضيل المريض في اختيار طريقة التأكيد.
تنظير األنف األمامي هو األقل تكلفة والمخاطر اإلجرائية ولكنه أقل حساسية من التنظير الداخلي ويزيد
من فرصة التشخيص الخاطئ .يتمتع كل من التنظير األنفي الداخلي والتصوير المقطعي المحوسب بدقة
تشخيص أعلى بكثير  ،لكن الفحص باألشعة المقطعية يتضمن مخاطر صغيرة مرتبطة بالتعرض لإلشعاع
 ،بينما يتضمن التنظير األنفي الداخلي تكلفة إضافية .تم تلخيص هذه االختالفات في الجدول  9ومناقشتها
بمزيد من التفصيل أدناه.
التصوي ر المباشر عن طريق التنظير الداخلي أو األمامي
يتم إجراء التصور المباشر للغشاء المخاطي لألنف في أفضل حاالته عن طريق التنظير الداخلي لألنف.
يمكن إجراء التنظير الداخلي لألنف با ستخدام منظار داخلي مرن أو صلب  ،عادةً بعد تطبيق مزيل احتقان
موضعي ومخدر على الغشاء المخاطي لألنف .تشمل المناطق التي يتم تصورها أثناء التنظير ا لداخلي
التجويف األنفي  ،والقرينات السفلية  ،والصماخ السفلي  ،والصماخ األوسط  ،الناتئ المحجني  ،والفرجة
الهاللية  ،وفوهة الجيب الفكي  ،والفقاعة الغربالية األمامية  ،والردب الجبهي األنفي  ،والردب الوتدي
الغربالي  ،والفوهة الوتدية  ،والبلعوم األنفي.
تشمل النتائج ب التنظير الداخلي لألنف والتي تدعم تشخيص  : CRSالمخاط القيحي أو الوذمة في الصماخ
األوسط أو المنطقة الغربالية  ،أو البوليبات في التجويف األنفي أو الصماخ األوسط.
تشمل األمثلة على التشوهات المرتبطة مباشرة بـ  CRSأو التهاب الجيوب األنفية الحاد المتكرر  ،مثل
البوليبات األنفية  ،وإفرازات األنف القيحية  ،وانحراف الحاجز .النتائ ج البديلة التي قد تشير إلى حالة

مرضية أكثر تعقيدًا أو مختلفة تشمل األورام  ،وكتل األنسجة الرخوة  ،واألجسام الغريبة  ،ونخر األنسجة ،
والنتائج المنسجم مع أمراض المناعة الذاتية أو الورم الحبيبي
قيمت مراجعة منهجية القيمة التشخيصية للتنظير ال داخلي لألنف للبالغين الذين يشتبه في إصابتهم بـ CRS
 ،باستخدام التصوير المقطعي المحوسب كمعيار ذهبي لليقين التشخيصي .بالمقارنة مع خط األساس لخطر
اإلصابة بـ  ، CRSكان للتنظير األنفي اإليجابي (قيح أو بوليبات) قيمة مضافة لتأكيد  CRSبنسبة ٪ 25
إلى  ، ٪ 28وكان للتنظير األنفي السلبي قيمة مضافة الستبعاد  CRSمن  ٪ 5إلى .٪ 30
اختبارا تأكيديًا من الدرجة األولى لـ  ، CRSمع
استنتج المؤلفون أن التنظير الداخلي لألنف يجب أن يكون
ً
االحتفاظ بالمسح المقطعي المحوسب للمرضى الذين يعانون من مسار سريري طويل أو معقد.
يسمح تنظير األ نف األمامي بتصوي ر الثلث األمامي من تجويف األنف بإضاءة مباشرة ومنظار أو أداة
أخرى لتوسيع دهليز األنف .في مركز الرعاية األولية  ،غالبًا ما يتم استخدام منظار األذن لفحص تجويف
األنف.
في حاالت البوليبات الكبيرة أو القيح الكثير  :يكفي تنظير األنف األمامي ؛ ومع ذلك  ،فإن التنظير األنفي
ضا بتصور تجويف األنف الخلفي والبلعوم األنفي وغالبًا ما مسارات
الداخلي متفوق من حيث أنه يسمح أي ً
تصريف الجيوب األنفية في الصماخ األوسط والصماخ العلوي .تتمثل مزايا التنظير الداخلي لألنف على
تنظير األنف األمامي في القدرة على تحديد انحراف الحاجز الخلفي  ،البوليبات أو اإلفرازات في تجويف
األنف الخلفي أو داخل الصماخ األوسط أو في الردب الوتدي الغربالي  .عالوة على ذلك  ،يسمح التنظير
األنفي بالبزل الموجه لإلفرازات غير الطبيعية للتحليل والزرع.
التصوير بالطبقي المحوري CT
ضا تأكيد التشخيص عن طريق الفحص ب  CTأو التصوير بالرنين المغناطيسي )(MRI
يمكن أي ً
.يتم عدم التشجيع على التصوير بالرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص بسبب زيادة التكلفة وفرط
الحساسية (التشخيص الزائد) مقارن ًة ب CTبدون تباين.
يمكن أن يساعد  CTفي تحديد مدى انتشار المرض االلتهابي بنا ًء على عتامة الجيوب وتحسين دقة
التشخيص ألن نتائج  CTترتبط بوجود أو عدم وجود  CRSفي المرضى الذين يعانون من أعراض
سريرية موحية .
على الرغم من أن نتائج  CTال ترتبط بالضرورة مع شدة األعراض  ،إال أنها توفر طريقة موضوعية
لمراقبة األمراض المتكررة أو المزمنة
يتم عرض تشوهات الغشاء المخاطي  ،وانسداد الجيوب ،والمتغيرات التشريحية  ،وداء البوليبات بشكل
أفضل في  . CTومع ذلك  ،فإن مظهر الغشاء المخاطي غير محدد  ،وينبغي تفسير سماكة الغشاء المخاطي
في سياق الفحص السريري أو التنظير الداخلي لألنف أو كليهما
يتمثل أحد األدوار المهمة ل  CTفي  CRSمع أو بدون بوليبات في استبعاد العدوى االنتانية أو األمراض
الورمية التي قد تحاكي  CRSأو  .ARSيشير التدمير العظمي واالمتداد خارج الجيوب للمرض والغزو
الموضعي إلى وجود ورم .في حالة مالحظة أي من هذه النتائج  ،يجب إجراء التصوير بالرنين
المغناطيسي للتمييز بين إفرازات االنسداد الحميدة والورم وتقييم االنتشار خارج تجويف األنف والجيوب
 يجب الحصول على  CTللجيوب عند التفكير في جراحة الجيوب بالمنظار أو التخطيط لها عندمرضى  CRSأو  ARSالمتكرر .
 باإلضافة إلى إظهار الغشاء المخاط ي غير الطبيعي وعتامة الجيوب ستوفر الدراسة التفاصيلالتشريحية الالزمة لتوجيه الجراحة . .تعد تقنية  Multidetector CTتقنية أحدث تقدم مزايا أكثر من

التصوير أحادي الكاشف للجيوب  ،ألنه يتم فحص المريض مرة واحدة ويتم إعادة بناء جميع الطائرات
األخرى (على سبيل المثال  ،االكليلية والسهمية) من مجموعة البيانات األصلية .قد يقلل ا CTمتعدد
الكاشفات إجمالي جرعة اإلشعاع للمريض  ،وفي إعداد التقييم غير الورمي  ،من المقبول استخدامه ليس
ضا للتدخل الجراحي.
فقط للتشخيص ولكن أي ً

البيان  .8تعديل العوامل :يجب على األطباء تقييم المريض المصاب بالتهاب الجيوب المزمن أو ال تهاب
الجيوب األنفية الحاد المتكرر لتحري أمراض مزمنة متعددة من شأنها تعديل التدبير مثل الربو والتليف
الكيسي وحالة نقص المناعة وخلل الحركة الهدبية  .تستند التوصية إلى مراجعة منهجية واحدة ودراسات
قائمة على المالحظة متعددة مع ترجيح الفائدة على الضرر.

ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تحديد الحاالت المرضية المصاحبة لـ  CRSو  ARSالمتكرر  ،والتي من شأنها
تحسين تدبير التهاب الجيوب ،وبشكل عكسي :قد يؤدي تدبير التهاب الجيوب إلى تحسين الحالة المزمنة
المصاحبة (الربو)
•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  ، Bمراجعة منهجية واحدة ودراسات رصد متعددة
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
• الفوائد :تحديد العوامل المعدلة التي من شأنها تغيير تدبير  CRSأو التهاب الجيوب الحاد المتكرر .تحديد
ً
مستقال عن التهاب الجيوب
الحاالت التي تتطلب عال ًجا
• المخاطر واألضرار والتكاليف :تحديد ومعالجة النتائج العرضية أو الحاالت تحت السريرية التي قد ال
تتطلب عال ًجا مستقالً .المراضة المتعلقة باختبارات محددة ؛ التكاليف المتغيرة بنا ًء على االختبار المطلوب
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
• أحكام القيمة :إجماع على أن تحديد وإدارة العوامل المعدلة سيحسن النتائج
• الغموض المتعمد :طريقة تقييم هذه الحاالت هي ح سب تقدير الطبيب وقد تشمل القصة أو الفحص
السريري أو االختبارات الت شخيصية.
•دور تفضيالت المريض :صغير
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
 الغرض من هذا البيان هو توعية األطباء بفوائد تشخيص وعالج الحاالت األساسية المرتبطة بـ ، CRSوذلك لتحسين النتائج السريرية .
 على النقيض من  ABRSفإن  CRSو  ARSالمتكرر لها عوامل مؤهبة محتملة قد تساهم في استمرارالمرض أو تكراره أو كليهما .الربو والتليف الكيسي وحالة ضعف المناعة وخلل الحركة الهدبية والتباين
التشريحي هي بعض العوامل التي تم التحقيق فيها في هذا الصدد .من الناحية المثالية  ،يمكن أن يلعب
دور ا حاس ًما في اختيار العالج
التحديد المبكر للعوامل التي تساهم في تكرار أو استمرار التهاب الجيوب ً
األنسب لكل مريض.
يتم ا اللتزام "بتقييم" المريض للربو والتليف الكيسي وحالة ضعف المناعة وخلل الحركة الهدبية من خالل
التوثيق في السجل الطبي أن هذه الحاالت تم أخذها في االعتبار عند التشخيص التفريقي لـ  CRSأو ARS

المتكرر .قد يشمل التقييم اإلضافي القصة أو الفحص البدني أو االختبارات التشخيصية وفقًا لتقدير الطبيب.
تدرك مجموعة تطوير المرشدات أنه باستثناء الربو  ،فإن هذه الحاالت نادرة  ،وال توصي بمقاربة
"البندقية" إل جراء اختبارات مكثفة غير مستهدفة لجميع المرضى .بد ً
ال من ذلك  ،يجب أن يكون االختبار
فرديًا بنا ًء على قصة المريض والفحص السريري
.
الربو والتهاب الجيوب
يتم دعم االرتباط بين التهاب الجيوب األنفية والربو من خالل االنتشار المرتفع لـ  CRSو  ARSالمتكرر
في مرضى الربو وهو أكثر وضو ًحا عندما يكون الربو شديد ًا.
شدة الربو لها عالقة مباشرة مع شدة مرض الجيوب الشعاعي  ،و  ٪84إلى  ٪100من مرضى الربو
الحاد لديهم نتائج غير طبيعية لفحص الجيوب األنفية بال .CTعالوة على ذلك  ،عند عالج ( CRSطبيًا أو
جراحيًا)  ،تتحسن أعراض الربو وتقل الحاجة إلى األدوية المرتبطة بالربو
وجدت مراجعة منهجية أن جراحة الجيوب بالمنظار تحسن السيطرة على الربو مع تقليل تفاقم الربو
واالستشفاء واستخدام الكورتيكوستيرويدات الجهازية والمستنشقة ؛ ومع ذلك  ،فإن وظيفة الرئة لم
تتغير .تشير هذه النتائج إلى فائدة العالج الفوري لـ  CRSفي مرضى الربو إذا كان التهاب األنف
والجيوب يعتبر سببًا لضعف السيطرة على الربو .وبالمثل  ،يجب تقييم مرضى الربو الذين يعانون من
مرض يصعب السيطرة عليه من أجل التهاب الجيوب غير المشتبه به  ،وذلك باستخدام  CTأو التنظير
الداخلي لألنف  ،ألن عالمات وأعراض  CRSقد تكون خفية ويتم التغاضي عنها إذا لم يتم السعي إليها
على وجه التحديد
التليف الكيسي والتهاب الجيوب
 تم التعرف على االرتباط بين التليف الكيسي ( )CFو  CRSمنذ فترة طويلة  ،حيث تم اإلبالغ عن
 CRSفي  ٪ 30إلى  ٪ 67من المرضى المصابين بالتليف الكيسي في جميع الفئات العمرية .تم
االبالغ عن أعراض التليف الكيسي عند  %36من حاملي الطفرة الجينية التليفية  ،مقارنة مع
االنتشار المقدر لـ  CRSبين  ٪ 13و . ٪ 14
 تم تقييم ارتباط طفرة التليف الكيسي مع  CRSفي أصناف مختلفة وداخل مجموعات سكانية
مختلفة  ،مما يؤدي في بعض األحيان إلى نتائج متضاربة.
ضا فقط
 في فنلندا  ،حيث يبلغ معدل اإلصابة بحمل الطفرات حوالي  1:80تم فحص  127 :1مري ًمصابين ب  CRSلـ  ΔF508و  delTT394وثبت وجود طفرة التليف الكيسي .ومع ذلك  ،فقد تم
توثيق وجو د توافق بين الكائنات الحية الدقيقة المعزولة في الشعب الهوائية العلوية والسفلية لمرضى
التليف الكيسي المصاب بـ  ، CRSوقد يسبق استعمار مجرى الهواء العلوي انتشار هذه البكتيريا
إلى الشعب الهوائية السفلية.
 أظهرات عدة دراسات مالحظة أن استخدام عالج أكثر قوة لمرض ى التليف الكيسي المصابين بـ ( CRSفيما يتعلق بكل من الجراحة إلى الحد األقصى وكذلك العالج الطبي بعد الجراحة) تأثير
مفيد على مسار مرض الجيوب.
بما أن ) CRSو ARSالناكس خاصة عندما تترافق مع بوليبات)  ،يمكن أن تكون أول مظهر من
مظاهر التليف الكيسي  ،يج ب فحص المرضى الذين يعانون من البوليبات قبل سن  18سنة أو لديهم
التهاب جيوب معند للكشف عن التليف الكيسي.
نقص المناعة والتهاب الجيوب

تم كشف عدة حاالت نقص مناعة عند مرضى التهاب جيوب مزمن او التهاب جيوب حاد متكرر
ممايدعم دور اختبارات االمناعة عند تقييم مريض لديه مرض متكرر او مقاوم
امراض عوز المناعة الشائعة المحددة هي (نقص IGAالمصل –نقص  IGGالمصل – خلل استجابة
 IGGالوظيفية للقاح عديد السكريات )
انظر بالجدول  9لتفاصيل اكثر عن الخيار االفضل من االختبارات عند هذه المجموعة الصغيرة لكن
الهامة من المرضى
خلل الحركة الهدبية والتهاب الجيوب
يوجد خلل الحركة الهدبية عند نسبة صغيرة من المرضى الذين يعانون من  CRSمما يسبب انخفاض
تنظيف المخاطية.
تم التعرف على زيادة  MTTفي عدد متزايد من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
وقد تورط في زيادة خطر اإلصابة بالتهاب األنف والجيوب المتكرر لدى هؤالء السكان.
لم يظهر تواتر الضربات الهدبية في الغشاء المخاطي من األنف والجيوب للمرضى المصابين بـ CRS
أي فرق مقارنة بالقيم العادية  ،وزاد التواتر في العينات المسترجعة من مرضى البوليبات األنفية .عندما
يعاني المرضى من التهاب الجيوب المستعصي  ،خاصة عندما يصاحبها عدوى متكررة أو طويلة في
الجهاز التنفسي السفلي .قد يستفيد المرضى الذين يعانون من التليف الكيسي و  CRSمن جراحة
الجيوب األنفية بالمنظار  ،خاصة عند وجود انسداد بالبوليبات األنفية  ،ولكن االنتكاس أمر شائع وغالبًا
ما تكون الجراحة الراجعة مطلوبة.
اعتبارات أخرى
ركزت األبحاث المبكرة حول التسبب في اإلصابة بـ  CRSو  ARSالمتكرر على التشوهات
التشريحية  ،التي يمكن أن تسد الجيوب وتسبب العدوى  .بنا ًء على هذا االفتراض  ،أوصاف العالقات
التشريحية  ،والتباينات  ،واالرتباطات مع المناطق التشريحية المجاورة  ،واألهمية من البيانات
الشعاعية الدقيقة عن التخطيط الجراحي والتدخل قد نشرت ب األدبيات التنظيرية المبكرة .ومع ذلك  ،ال
يوجد دليل على وج ود عالقة سببية بين التشوهات التشريحية واألمراض المزمنة .ربطت إحدى
الدراسات  ARSالمتكرر مع التشوهات التشريحية في الجيب الغربالي األمامي.
العالقة بين مرض القلس المعدي المريئي ) (GERDوالتهاب الجيوب غير واضحة  ،على الرغم من
وجود مجموعة متزايدة من المؤلفات التي تشير إلى وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة .ومع ذلك ،
هناك نقص في األدلة عالية المستوى لدعم هذه العالقة.
معظم الدراسات التي تشير إلى وجود ارتباط هي . case-seriesعلى سبيل المثال  ،في دراسة
صغيرة واحدة  ٪95 :من المرضى الذين يعانون من التهاب الجيوب المقاوم طبيًا وجراحيًا كان لديهم
سبر  pHبلعومي إيجابي  ،لكن درجة الحموضة األنفية البلعومية ال ترتبط بدرجة الحموضة في
البلعوم .إحدى اآلليات التي قد يتسبب بها القلس في ظهور أعراض الجيوب ا هي من خالل رد الفعل
األنفي المريئي.
قام وونغ وزمالؤه بغرس حمض الهيدروكلوريك و محلول ملحي عند تقاطع المعدة والمريء ووصفوا
رد فعل مبهم يتسبب في زيادة إنتا ج المخاط األنفي وعشرات األعراض.
وجد فايزي وزمالؤه أن مثبطات مضخة البروتون قللت بشكل كبير من أعراض إفرازات األنف
الخلفية لدى مرضى التهاب األنف مقارنةً بالدواء الوهمي .على الرغم من عدم وجود دراسات
مضبوطة بالغفل ( )placeboتُظهر فائدة مباشرة من عالج القلس في التهاب الجيوب  ،غالبًا ما تتعايش
ضا متشابهة.يجب تدبير المرضى الذين يعانون من القلس المهم سريريًا
هاتان الحالتان وتتشاركان أعرا ً

وفقًا لذلك  ،ولكن ما إذا كان عالج القلس الخفيف أو تحت السريري يمكن أن س يؤثر على التهاب
الجيوب فهذا غير معروف.

بيان  .9اختبار الحساسية والوظيفة المناعية :قد يطلب الطبيب اختبار الحساسية ووظيفة المناعة
ضمن تقييم الم ريض المصاب بالتهاب الجيوب المزمن أو التهاب الجيوب الحاد المتكرر .يعتمد الخيار

على دراسات قائمة على المالحظة مع توازن غير واضح بين الفائدة والضرر.

بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :تحسين نوعية حياة المريض من خالل تحديد و تدبير الحساسية التي تتعايش
غالبًا مع  CRSو  ARSالمتكرر ولها أعراض متداخلة قد تجعل التشخيص صعبًا باستخدام معايير
سريرية صارمة دون اختبار
•جودة األدلة المجمعة :الدرجة  ، Cمراجعة منهجية للدراسات القائمة على المالحظة
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
• الفوائد :تحديد الحساسية أو حاالت نقص المناعة التي تعد عوامل محتملة لتعديل تدبير  CRSأو
التهاب الجيوب الحاد المتكرر وتحسين استراتيجيات التدبير
• المخاطر واألضرار والتكاليف :عدم الراحة اإلجرائية .تأسيس العالج على أساس النتائج االختبار مع
أدلة محدودة على الفعالية ب  CRSأو التهاب الجيوب الحاد المتكرر ؛ فرصة نادرة جدًا لحدوث
تفاعالت تأقية أثناء اختبار الحساسية ؛ التكلفة اإلجرائية والمخبرية
•تقييم الفوائد  -الضرر :التوازن بين الفائدة والضرر
• أحكام القيمة :الحاجة إلى الموازنة بين الكشف عن الحساسية في مجموعة سكانية ذات انتشار مرتفع
مقابل أدلة محدودة تظهر فوائد تدبير الحساسية على نتائج التهاب الجيوب
• الغموض المتعمد :تخضع طرق ونطاق اختبار الحساسية ووظيفة المناعة لتقدير الطبيب
•دور تفضيالت المريض :كبير لصنع القرار المشترك
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :الخيار
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
الغرض من هذا البيان هو وصف دور اختبار الحساسية والوظيفة المناعية في المرضى الذين يعانون
من  CRSأو  ARSالمتكرر  ،مع التأكيد على أن االختبار اختياري ألنه ال يوجد دليل جوهري يدعم
التأثير المفيد للعالج على الرغم من االنتشار المرتفع للحساسية في المرضى الذين يعانون من التهاب
الجيوب
اختبار الحساسية
 يبلغ معدل انتشار التهاب األنف التحسسي  ٪ 40إلى  ٪84لدى البالغين المصابين بـ CRSو ٪25إلى  ٪ 31بين الشباب المصابين بالتهاب الجيوب الفكية الحاد.
 حوالي ضعف عدد مرضى التهاب األنف التحسسي  ،مقارنة باألشخاص العاديين  ،يظهر  CTعندهمنتيجة غير طبيعية .يرتبط مرض الجيوب المنتشر  ،كما تم تحديده بواسطة  CTللجيوب األنفية
بالحساسية في  ٪78من المرضى والربو في . ٪71
ضا من المرضى غير المصابين
المرضى الذين يعانون من الحساسية و  CRSهم أكثر أعرا ً

بالحساسية الذين يعانون من نفس .CT
في إحدى الدراسات التي أُجريت على  200مريض مصاب بالتهاب الجيوب  ،كان أكثر من نصفهم
يعانون من التهاب األنف التحسسي  ،والذي كان يعتبر أهم سبب أساسي اللتهاب الجيوب ا.
قد تؤدي الوذمة الناتجة عن التهاب األنف التحسسي إلى انسداد الجيوب  ،وهذا المفهوم مدعوم
بانتشار أعلى لـ مرض الغشاء المخاطي على  CTفي المرضى الذين يعانون من الحساسية مقارنة مع
اآلخرين.
ار ا للمرضى الذين
خلصت مراجعة منهجية أجراها ويلسون وزمالؤه إلى أن اختبار الحساسية يعد خي ً
يعانون من  CRSأو  ARSالمتكرر .اختبارات حساسية الجلد هي الطريقة المفضلة للكشف عن
الحساسية بوساطة  . IgEبالنسبة لمعظم مسببات الحساسية  ،تكتشف المقايسات المناعية الخاصة
بمسببات الحساسية في المختبر األجسام المضادة الخاصة بـ  IgEفي مصل معظم  ،ولكن ليس كل
المرضى يستجيبون سريريًا لمسببات الحساسية هذه .تتراوح حساسية المقايسة المناعية مقارن ًة
باختبارات وخز أو ثقب الجلد من  ٪50إلى  ، ٪90بمتوسط  ٪75- 70لمعظم الدراسات  .وال يمكن
افتراض وجود عالقة مباشرة بين المرض السريري من خالل األدلة المقدمة من اختبار الجلد أو
المقايسات المناعية النوعية للحساسية في المختبر ما لم يتم تفسير النتائج من قبل طبيب مؤهل بنا ًء على
القصة والفحص السريري الذي تم الحصول عليه عند ال تواصل وج ًها لوجه مع المريض.
إذا كان اختبار الحساسية إيجابيًا ويبدو أنه وثيق الصلة سريريًا بنا ًء على التقييم الفردي  ،فقد يشمل
التدبير تدابير التحكم البيئية أو العالج الدوائي أو العالج المناعي كنهج تعديل المناعة .ومع ذلك  ،هناك
بيانات محدودة لدعم أن تجنب مسببات الحساسية و  /أو العالج المناعي يحسن  CRSأو ARS
المتكرر  ،ومستوى األدلة على البحوث الحالية ضعيف .
على الرغم من أن التهاب األنف التحسسي يمكن أن يطيل مسار  ، ABRSفإن التأثير السريري صغير
( ٪8 - ٪6خطر متزايد) وال يدعم تدبير مختلف لمرضى  ABRSمع أو بدون حساسية أساسية.
اختبار لوظيفة المناعة
 يجب أخذ نقص المناعة في االعتبار عند مرضى  CRSأو  ARSالمتكرر عندما يفشل التدبيرالهجومي أو عندما يرتبط التهاب الجيوب بالتهاب األذن الوسطى أو توسع القصبات أو االلتهاب
الرئوي.
كشفت دراسة للمرضى الذين يعانون من التهاب الجيوب( المشخص شعاعيًا والذين يعانون من العالجالطبي والجراحي ) أن  ٪ 10من المرضى لديهم  CVIDو  ٪ 6لديهم نقص  IgAوخضعوا لجراحة
الجيوب ( )٪11لديهم نقص محدد في األجسام المضادة.
 CRSأو  ARSالمتكرر يمكن أن يؤثر على  ٪30إلى  ٪68من المرضى المصابين بعدوى فيروسنقص المناعة البشرية ). (HIV
 اضطرابات نقص المناعة األولية األكثر شيو ًعا المرتبطة بـ  CRSأو  ARSالمتكررة هي نقصالمناعة الخلطية  ،مثل نقص  IgAاالنتقائي  ،مناعة متغيرة مشتركة نقص العقدة  ،ونقص األجسام
المضادة النوعي ( والتي تتميز بمستويات  IgGالطبيعية ولكن استجابة معيبة للقاحات عديد السكاريد)
 قد تشمل الدراسات المخبرية في المرضى الذين يعانون من  CRSأو  ARSالمتكرر قياسات كميةالغلوبولين المناعي  IgG -IgA -و IgM -استجابات االضداد النوعية قبل التمنيع وبعد لقاحات ذوفان
الكزاز والمكورات الرئوية متعددة السكاريد - CH50 -
وقي اس عدد الخاليا التائية ووظيفتها (اختبارات حساسية الجلد المتأخرة وتعداد التدفق الخلوي للخاليا
التائية).

ال ينبغي فحص تحت الصنف من  IgGبشكل روتيني في تقييم نقص المناعة ألن ارتباط نقص تحت
الصنف من  IgGبARSالناكس أو  CRSأمر مثير للجدل  ،واألهمية السريرية لفئات تحت الصنف
غير الطبيعية  IgGفي المرضى الذين يعانون من عدوى متكررة غير واضحة.

البيان  .10التهاب األنف المزمن ) (CRSمع البوليبات  :يجب أن يؤكد الطبيب وجود أو عدم وجود
بوليبات أنفيةعند المريض المصاب بـ  CRSتوصية مبنية على دراسات قائمة على المالحظة مع ترجيح
المنفعة على الضرر.

بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :زيادة الوعي بانتشار البوليبات في المرضى الذين يعانون من  CRSودورها
كعامل تعديل لمزيد من التقييم التشخيصي والعالجي.
• جودة األدلة اإلجمالية :عالية .الدرجة أ  ،مراجعة منهجية لتجارب معشاة ذات شواهد متعددة
•مستوى الثقة في األدلة :متوسط
• الفوائد :إعطاء األولوية لإلحالة للتقييم التخصصي  ،وتحديد المرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا أكثر
على العالج الموضعي (داخل األنف) أو العالج بالكورتيكوستيرويد الجهازي  ،وتحديد المرضى إلجراء
اختبارات تشخيصية إضافية لتقييم الحاالت األخرى غير  CRSالمرتبطة بالبوليبات والتي قد تتطلب
استراتيجيات تدبير مختلفة
•المخاطر واألضرار والتكاليف :ال شيء يتعلق بالمرض من ناحية التكاليف والمخاطر المبنية على اختيار
إجراء التشخيص
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
• أحكام القيمة :عدم تقدير أهمية البوليبات كعامل تعديل لـ  . CRSإدراك عدم اليقين التشخيصي في القدرة
على اكتشاف أو استبعاد وجود البوليبات
•الغموض المتعمد :تُترك طريقة تأكيد التشخيص لتقدير الطبيب  ،بشرط تحقيق درجة عالية من اليقين
التشخيصي
•دور تفضيالت المريض :ال يوجد
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
 الغرض من هذا البيان هو تشجيع األطباء على تقييم البوليبات لدى مريض مصاب بـ  ، CRSألنالبوليبات األنفية ستؤثر على األرجح على فائدة االختبارات التشخيصية اإلضافية وتدبير العالج.
االنتشار الدقيق للبوليبات في التهاب األنف والجيوب غير معروف  ،ولكن حوالي  ٪4من المرضى
المصابين بـ  CRSلديهم بوليبات.
 تم التعرف على ارتباط بين الربو و البوليبات األنفية وحساسية األسبرين منذ سنوات عديدة ،ولكنبشكل عكسي  ،ال يبدوا أن البوليبات األنفية مرتبطة بالتهاب األنف التحسسي.
 من المحتمل أن يختلف انتشار البوليبات األنفية حسب المنطقة الجغرافية والبيئة  ،على الرغم منعدم وجود دراسات كبيرة حول انتشار البوليبات في مناطق جغرافية مختلفة.

-

-

-

صا دقيقًا لمجرى الهواء األنفيو يمكن تصوير البوليبات
يتطلب التعرف على البوليبات األنفية فح ً
الكبيرة  ،التي تسد التجويف األنفي  ،بسهولة باستخدام منظار األنف أو منظار األذن المحمول.
السالئل األنفية الصغيرة في الصماخ األوسط أو في التجويف األنفي الخلفي يمكن اكتشافها فقط عن
طريق التنظير األنفي.
غالبًا ما يكون  CTالجيوب مفيدًا في تقييم  CRSمع البوليبات األنفية وخاصة بالنسبة البوليبات
أحادية الجانب وعند القلق من البوليبات التي تمتد خارج تجويف األنف أو غيرها من ال تظاهرات
غير النمطية .ومفيد في تقييم حالة المعالم ) )lamina papyraceaوسالمة الحجاج وقاعدة
الجمجمة.
المرضى الذين يعانون من بوليبات في األنف منذ فترة طويلة ولديهم سوابق من العمليات الجراحية
السابقة من المحتمل أن يكون لديهم تغيرات تشريحية كبيرة داخل الجيوب .
قد تكون البوليبات األنفية أحادية الجانب عالمة على  CRSولكنها أقل شيو ًعا من البوليبات الثنائية
ويجب أن تحفز تحري الحاالت األخرى التي يمكن أن تحاكي  ، CRSبما في ذلك الكارسينوما أو
الورم الحليمي المنقلب أو antrochoanal polypاو التهاب الجيوب الفطري .ستتطلب هذه
الحاالت تقيي ًما تشخيصيًا وعال ًجا أكثر شمو ً
ال مما هو مقترح للبوليبات الثنائية المرتبطة بـCRS
خزعة األنسجة ضرورية لتشخيص البوليبات واستبعاد األمراض األخرى ؛ ال ينصح بتجريف
البوليبات.
خيارا ال يتغير بسبب وجود أو عدم وجود
يعد اختبار الحساسية أو الوظيفة المناعية في CRS
ً
البوليبات  ،ويمكن العثور على تفاصيل إضافية في بيان العمل الرئيسي السابق (بيان العمل الرئيسي
.)9
ال يُنصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية أو الوريدية المزمنة لـ  CRSمع البوليبات األنفية
 ،ولكن اختيار المضادات الحيوية عن طريق الفم  ،وخاصة فئة الماكروليد  ،قد يكون مفيدًا بسبب
ضا
آثارها المضادة لاللتهابات .إذا لم تظهر أي استجابة في غضون  3أشهر  ،فمن المعقول أي ً
تجربة دورة قصيرة من الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم  .وقد تكون الستيروئيدات الموضعية
مفيدة ايضا

البيان  .11العالج الموضعي داخل األنف اللتهاب األنف والجيوب المزمن ) : (CRSيجب على األطباء
أن يوصو ابغسيل األنف بالمحلول الملحي أو الكورتيكوستيرويدات الموضعية داخل األنف أو كليهما
لتخفيف أعراض  CRSالتوصية على أساس رجحان المنفعة على الضرر.
بروفايل بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :معالجة نقص االستخدام .تعزيز الوعي بالفعالية ؛ تقليل االلتباس حول طريقة
األخذ والتكرار والمدة ؛ تثقيف المرضى حول طريقة اعطاء الدواء المثلى.
• جودة األدلة المجمعة :الدرجة أ  ،مراجعات منهجية للتجارب المعشاة ذات الشواهد
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
• الفوائد :تخفيف األعراض  ،وتعزيز الوعي بالتدخالت الفعالة التي ال تستلزم وصفة طبية  ،والتحذير
من االستخدام غ ير السليم وغير الفعال  ،وتجنب اآلثار السلبية للعالجات الجهازية
•المخاطر واألضرار والتكالي ف :ألم داخل األنف  ،وحرقان  ،ولذع و رعاف  -التكاليف المباشرة
للمحلول الملحي أو الستيرويد
•تقدير الفوائد  -الضرر :ترجيح المنفعة على الضرر
•أحكام القيمة :ال توجد

• الغموض المتعمد :اختيار المحلول الملحي أو الستيرويد أو كليهما قرار مشترك .ليس من الواضح كم
من الوقت يجب أن يستمر العالج ألن التاريخ الطبيعي غير معروف
• دور تفضيالت المريض :دور كبير في تحديد المنتجات التي يجب استخدامها ومدتها
•االستثناءات :ال يوجد
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
جدول  : 10التعليمات الخاصة باالستخدام األمثل للستيروئيد الموضعي من قبل المريض
 - 1رج العبوة جيدا
 - 2انظر لألسفل بحني رقبتك والنظر لألرض
 - 3ضع الفوهة داخل انفك مستخدما يدك اليمنى للمنخر االيسر ويدك اليسرى للمنخر االيمن
 - 4وجه الفوهة باتجاه الجدار الخارجي واضغط مرة او اثنتين كما هو موصوف لك وال توجه
الفوهة نحو حاجز األنف (في منتصف األنف) لتجنب حدوث تهيج ونزف
 - 5بدل اليدين وكرر ذلك بالجهة الثانية
 - 6ال تستنشق بقوة
نص داعم
الغرض من هذا البيان هو تسليط الضوء على أهمية المحلول الملحي داخل األنف والعالج
بالكورتيكوستيرويد داخل األنف في تخفيف األعراض وتحسين نوعية الحياة لمرضى . CRS
على الرغم من فوائد هذه التدخالت التي شوهدت في التجارب المعشاة ذات الشواهد والمراجعات المنهجية
شعرت  GUGأنه لم يتم استخدامها بشكل كافٍ من قبل األطباء الذين يدبرون المرضى الذين يعانون من
CRS
الغسيل بالسيروم المالح ب CRS
 تشمل اآلثار المفيدة للمحلول الملحي في تحسين األعراض ونوعية الحياة وتحسين إزالة المخاط ،وتعزيز النشاط الهدبي  ،وتعطيل وإزالة المستضدات و(األغشية الحيوية والوسائط االلتهابيين)  ،والحماية
المباشرة للغشاء المخاطي لألنف.
 أوصى األطباء بالغسيل بمحلول ملحي كعالج مساعد ألعراض الجيوب المزمنة وفي فترة ما بعدالجراحة لترطيب وتطهير الخثرات والقشورفي الجيوب  ،وكذلك لتعزيز التئام الغشاء المخاطي.
 تم توضيح تأثير مفيد لغسيل األنف لتخفيف أعراض  CRSفي مراجعة كوكرين وفي مراجعات منهجيةأخرى.
 الغسيل بالسيروم المالح هو فعال كعالج وحيد ل  CRSاو مرافق للستيروئيدات الموضعية ،لكنبالمقارنة المباشرة مع الستيروئيدات الموضعية فإن فوائد الغسيل بالمحلول الملحي أقل وضو ًحا .
 ومع ذلك  ،فإن السالمة والحد األدنى من اآلثار الجانبية للغسيل بالسيروم المالح تجعله عال ًجا وحيد ًاجذابًا لـ CRS
 تشمل اآلثار الجانبية الشائعة لغسيل االنف بالسيروم المالح تقطر السوائل من األنف. يجب على األطباء أال يخلطوا بين رذاذ المحلول الملحي والغسيل بالمحلول الملحي  ،ألن الغسيل أكثرفعالية في طرد اإلفرازات وتحسين نوعية الحياة.
 يمكن إجراء الغسيل بمحلول أنفي متساوي التوتر أو مفرط التوتر  ،لكن األدلة غير كافية لدعم تفوق أيمن الطريقتين
 -باإلضافة إلى ذلك التكرار األمثل أو الطريقة المثلى للغسل غير مؤكدة .

 عدم اليقين هذا باإلضافة إلى االلتزام الزمني المطلوب للغسيل العادي بالمياه المالحة  ،قد يفسراالستخدام غير الكافي على الرغم من الفعالية الراسخة في تخفيف أعراض CRS
 قد يؤدي توفر أجهزة اإلعطاء والمحاليل الملحية الجاهزة بدون وصفة طبية إلى تسهيل عملية الغسيلاألنفي للمرضى.
ومع ذلك  ،فإن المستحضرات المتاحة تجاريًا باهظة الثمن مقارنة بالمحاليل محلية الصنع .تختلف تكاليفغسيل األنف ولكنها منخفضة بشكل عام خاصةً عندما يُطلب من المرضى صنع ال محلول بأنفسهم  -تختلف
وصفات تحضير المحاليل المنزلية وطرق اإلعطاء بشكل كبير (وعاء  ،والري النابض  ،والمرشح ،
والبصلة  /المحقنة  ،وزجاجة الضغط  ،والغسوالت منخفضة الضغط [وعاء نيتي]).
الستيروئيدات الموضعية داخل األنف
 يعتبر االلتهاب هو األساس المرضي لـ  ، CRSوبالتالي يوصى على نطاق واسع بالستيرويدات القشرية الستيرويدات القشرية فعالة كعوامل مضادة لاللتهابات بسبب أفعالها في الحد من االلتهاب وزيادة نسخالجينات المضادة لاللتهاب  ،وتقليل هجرة الخاليا االلتهابية في مجرى الهواء  ،وتثبيط الوسائظ االلتهابية
وعوامل الجذب الكيميائي للخاليا وجزيئات االلتصاق .
 يتم دعم فعالية العالج بالستيرويد الموضعي لتقليل أعراض  CRSمن خالل المراجعات المنهجيةللتجارب المعشاة ذات الشواهد من مؤلفي كوكرين وآخرين والتي تظهر فوائد مع أمان ممتاز والحد األدنى
من اآلثار السلبية  .ومع ذلك ف في بعض المراجعات  :تُظهر تحليالت المجموعات الفرعية فوائد
الستيرويدات الموضعية لـ  CRSمع البوليبات ولكن فعاليتها غائبة أو غير معروفة لـ  CRSبدون
البوليبات – .أصناف الستيروئيدات تتضمن الجيل األول( بيكلوميتازون – ترايمسينولون –فلونيزوليد –
بوديزونيد ) ومستحضرات أحدث(مثل فلوتيكاسون  -موميتازون  -سيكليسونيد  -فلوتيكاسون ).
نظرا ألن المرضى قد ال
 تكون الستيرويدات األنفية الموضعية أكثر فعالية عند تناولها بشكل صحيحً .يكونون على دراية بالطريقة المثلى الستخدام الدواء  ،فإننا نوصي األطباء بوصف أو شرح كيفية اعطاء
الستيرويد األنفي بشكل صحيح .يتم تلخيص التعليمات المحبذة للمريض في الجدول  10وقد تساعد في هذه
العملية التعليمية.
 عادة ما تكون اآلثار السلبية للستيرويدات األنفية الموضعية طفيفة (رعاف  ،صداع  ،حكة في األنف)ولكن عند استخدام الستيرويدات للتدبير طويل األمد في  ، CRSتنشأ مخاوف إضافية بشأن االمتصاص
الجهازي والتأثيرات على العين .ومع ذلك  ،لم يظهر أن االستخدام طويل األمد يؤثر على مستويات
الكورتيزول الجهازية أو يزيد من خطر عتامة العدسة  ،أو ارتفاع ضغط العين  ،أو أي أعراض أخرى
للعين في حال كانت مراقبة العين منتظمة ومناسبة.
 وافقت  ، GUGبنا ًء على إجماع الخبراء  ،على أنه يجب استخدام الستيرويدات األنفية الموضعية لمدة 8إلى  12أسبو ًعا على األقل بسبب الحاجة إلى الوقت الالزم لتخفيف األعراض ولتقييم الفائدة التي تعود
على المريض.
عالوة على ذلك  ،كان هناك اتفاق قوي على أن المرضى قد ال يعرفون أفضل طريقة الستخدام الستيرويد ،وبالتالي ينبغي إعطاؤهم تعليمات بسيطة حول كيفية استخدام الدواء.
 شعرت  GUGأنه ال يمكن اإلدالء ببيان فيما يتعلق بمدة معيةن من العالج وأن القرارات يجب أن تكونفردية بنا ًء على درجة تخفيف األعراض وتفضيل المريض وخبرة الطبيب.

البيان  :12العالج المضاد للفطريات اللتهاب األنف والجيوب المزمن ) :(CRSيجب أال يصف
األطباء عال ًجا مضادًا للفطريات موضعيًا أو جهازيًا لمرضى : CRSتوصية (ضد العالج) بنا ًء على
مراجعة منهجية للتجارب المعشاة ذات الشواهد مع ترجيح الفائدة على الضرر (لعدم العالج).

ملف بيان العمل
• فرصة تحسين الجودة :عدم تشجيع استخدام العالج المضاد للفطريات لـ  CRSعلى أساس نقص
الفعالية ووجود تكلفة كبيرة وتأثيرات سلبية
• جودة األدلة المجمعة :الدرجة أ  ،مراجعات منهجية للتجارب المعشاة ذات الشواهد
•مستوى الثقة في األدلة :مرتفع
• الفوائد :تجنب تكلفة األدوية غير الفعالة  ،وتجنب التأثيرات السلبيةغير الضرورية  ،والتدبيرالمباشر
بعيدًا عن العالج غير الفعال إلى العال ج المفيد (تكلفة الفرصة)  ،وتجنب االنتقاء للفطريات المقاومة
وتجنب تعديل الفلورا األنفية الجيبية
•المخاطر واألضرار والتكاليف :ال توجد (لتجنب العالج غير الفعال)
• تقييم الفوائد والضرر :ترجيح المنفعة على الضرر (لعدم العالج)
كثيرا ما يستخدم العالج المضاد للفطريات  ،مع اختالفات إقليمية  ،لعالج  CRSعلى
•أحكام القيمةً :
الرغم من األدلة الجيدة على عدم فعاليته
•الغموض المتعمد :ال يوجد
•دور تفضيالت المريض :ال يوجد
•االستثناءات :المرضى الذين يعانون من التهاب الجيوب الفطري التحسسي أو التهاب الجيوب
الفطري الغازي
•مستوى السياسة :توصية
•خالفات الرأي :ال يوجد
نص داعم
الغرض من هذا البيان هو التأكيد على أنه ال ينبغي لألطباء أن يصفوا عال ًجا جهازيًا أو موضعيًا مضاد ًا
للفطريات للمرضى الذين يعانون من  CRSبسبب التأثيرات السلبية المحتملة التي ال يتم تعويضها
بفوائد كبيرة في المراجعات المنهجية من كوكرين أو غيرهم من الباحثين .
 بالرغم من نقص فعالية  ،يستخدم العالج المضاد للفطريات لـ  CRSعلى نطاق واسع من قبل بعضاألطباء مع االختالفات اإلقليمية .
 هدفنا الرئيسي من بيان العمل الرئيسي هذا هو تثقيف المرضى واألطباء ومنع العالج المضادللفطريات لـ  CRSومع ذلك  ،ال تنطبق هذه العبارة على مضاد ات الفطريات اللتهاب الجيوب الفطري
الغازي أو الت هاب الجيوب الفطري التحسسي  ،والتي تحتاج إلى مزيد من األدلة للوصول إلى أي
استنتاجات نهائية.
دور الفطريات فيCRS
وصف بونيكاو وزمالؤه ألول مرة ارتشاح الحمضات داخل الغشاء المخاطي في مرضى  ، CRSمما
يشير إلى دور محتمل للفطر في هؤالء المرضى .تم تعزيز ذلك من خالل الدراسات السابقة التي أثبتت
وجود فطريات في العينات الجراحية للمرضى الذين يعانون من  ، CRSمما أدى إلى فرضية أن -
المرضى الذين يعانون من  CRSلديهم استجابة مناعية مميزة للفطريات في كل مكان مقارنة بالمرضى
العاديين  ،بما في ذلك التهاب حامضي غير غازي غير متواسط ب .IL5
 كانت هذه بداية نقاش مستمر حول مدى قابلية تطبيق هذه النظرية على عموم المرضى الذين يعانونمن  CRSوكيف يمكن أن يؤثر العالج المضاد للفطريات عليهم .استنتجت كل مراجعة منهجية
( اقتصرت على تجارب معشاة ذات شواهد) أنه ال يوجد تأثير مفيد من العالج المضاد للف طريات الفموي

أو الموضعي في CRS
 تم العثور على الفوائد المحتملة الوحيدة للمعالجات المضادة للفطور عن طريق الفم في مراجعةمنهجية للدراسات القائمة على المالحظة مع مقاييس النتائج غير المؤكدة  ،والتي تتضمن خطر التحيز
الذي يجعل االستنتاجات مستحيلة.
 في مراجع ة كوكرين والتي اشتملت على مضادات الفطريات الفموية والموضعية وكانت لها معاييرتضمين صارمة  ،لم يكن هناك دليل على فائدة مضادات الفطريات الموضعية.
 أبلغت تجربة واحدة فقط من أصل  5تجارب عن فائدة في درجات التصوير الشعاعي والتنظيرالداخلي (وليس درجات األعراض) وال تفوق فائدة العالج المضاد للفطريات العالج بالغفل حيث كانت
النتائج نفسها .
 تم توثيق التأثيرات السلبية لهذه العالجات  ،بما في ذلك اختبارات وظائف الكبد المرتفعة لمضاداتالفطريات عن طريق الفم  ،وتهيج األنف  ،وانخفاض جودة الحياة المرتبطة بالجيوب  ،وانخفاض
الوظيفة الهدبية بتركيزات متزايدة  ،والتكلفة العالية للغاية لمضادات الفطريات الموضعية وإحداث
مقاومة فطرية بسبب التركيزات المنخفضة المستخدمة في التركيبات الموضعية.
 استخدمت التجارب المتعددة تركيزات األمفوتريسين ب عند  100ميكروجرام  /مل  ،وهو تركيز تمتوثيقه لعدم إعاقة نمو الفطريات في المختبر مقارن ًة بالتثبيط الحقيقي عند  200و  300ميكروجرام /
مل
ضا تكلفة الفرصة للمرضى  ،الذين قد يتلقون هذه العالجات بدالً من استراتيجيات التدبير
 هناك أي ًاألخرى ذات الفائدة المعروفة.
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Abstract
Objective. This update of a 2007 guideline from the American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery
Foundation provides evidence-based recommendations to
manage adult rhinosinusitis, defined as symptomatic inflammation of the paranasal sinuses and nasal cavity. Changes from
the prior guideline include a consumer added to the update
group, evidence from 42 new systematic reviews, enhanced
information on patient education and counseling, a new algorithm to clarify action statement relationships, expanded
opportunities for watchful waiting (without antibiotic therapy) as initial therapy of acute bacterial rhinosinusitis (ABRS),
and 3 new recommendations for managing chronic rhinosinusitis (CRS).
Purpose. The purpose of this multidisciplinary guideline is to
identify quality improvement opportunities in managing adult
rhinosinusitis and to create explicit and actionable recommendations to implement these opportunities in clinical practice.
Specifically, the goals are to improve diagnostic accuracy for
adult rhinosinusitis, promote appropriate use of ancillary tests
to confirm diagnosis and guide management, and promote
judicious use of systemic and topical therapy, which includes
radiography, nasal endoscopy, computed tomography, and
testing for allergy and immune function. Emphasis was also
placed on identifying multiple chronic conditions that would
modify management of rhinosinusitis, including asthma, cystic
fibrosis, immunocompromised state, and ciliary dyskinesia.
Action statements. The update group made strong recommendations that clinicians (1) should distinguish presumed ABRS from
acute rhinosinusitis (ARS) caused by viral upper respiratory
infections and noninfectious conditions and (2) should confirm a clinical diagnosis of CRS with objective documentation
of sinonasal inflammation, which may be accomplished using
anterior rhinoscopy, nasal endoscopy, or computed tomography.The update group made recommendations that clinicians (1)
should either offer watchful waiting (without antibiotics) or
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prescribe initial antibiotic therapy for adults with uncomplicated
ABRS; (2) should prescribe amoxicillin with or without clavulanate as ﬁrst-line therapy for 5 to 10 days (if a decision is made to
treat ABRS with an antibiotic); (3) should reassess the patient to
confirm ABRS, exclude other causes of illness, and detect complications if the patient worsens or fails to improve with the
initial management option by 7 days after diagnosis or worsens
during the initial management; (4) should distinguish CRS and
recurrent ARS from isolated episodes of ABRS and other
causes of sinonasal symptoms; (5) should assess the patient
with CRS or recurrent ARS for multiple chronic conditions
that would modify management, such as asthma, cystic fibrosis,
immunocompromised state, and ciliary dyskinesia; (6) should
confirm the presence or absence of nasal polyps in a patient
with CRS; and (7) should recommend saline nasal irrigation,
topical intranasal corticosteroids, or both for symptom relief of
CRS. The update group stated as options that clinicians may (1)
recommend analgesics, topical intranasal steroids, and/or nasal
saline irrigation for symptomatic relief of viral rhinosinusitis; (2)
recommend analgesics, topical intranasal steroids, and/or nasal
saline irrigation) for symptomatic relief of ABRS; and (3) obtain
testing for allergy and immune function in evaluating a patient
with CRS or recurrent ARS. The update group made recommendations that clinicians (1) should not obtain radiographic
imaging for patients who meet diagnostic criteria for ARS, unless a complication or alternative diagnosis is suspected, and (2)
should not prescribe topical or systemic antifungal therapy for
patients with CRS.
Keywords
adult sinusitis, rhinosinusitis
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2015.

Differences from Prior Guideline
This clinical practice guideline is as an update, and replacement, for an earlier guideline published in 2007 by the
American Academy of Otolaryngology—Head and Neck
Surgery Foundation (AAO-HNS).1 An update was planned
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for 5 years after the initial publication date and was further
necessitated by new primary studies and systematic reviews
that might suggest a need for modifying clinically important
recommendations.2 Changes in content and methodology
from the prior guideline include the following:
• Addition of a consumer advocate to the guideline
development group
• New evidence from 5 clinical practice guidelines, 42
systematic reviews, and 70 randomized controlled
trials
• Emphasis on patient education and counseling with
new explanatory tables
• Expanded action statement profiles to explicitly state
quality improvement opportunities, confidence in the
evidence, intentional vagueness, and differences of
opinion
• Enhanced external review process to include public
comment and journal peer review
• New algorithm to clarify decision-making and action
statement relationships
• Extension of watchful waiting (without antibiotic
therapy) as an initial management strategy to all
patients with uncomplicated acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) regardless of severity, not just
patients with “mild” illness (prior guideline)
• Change in recommendation from first-line antibiotic
therapy for acute bacterial rhinosinusitis amoxicillin,
with or without clavulanate, from amoxicillin alone
(prior guideline)
• Addition of asthma as a chronic condition that modifies management of chronic rhinosinusitis (CRS)
• Three new key action statements on managing CRS
that focus on polyps as a modifying factor, a recommendation in favor of topical intranasal therapy
(saline irrigations, corticosteroids), and a recommendation against using topical or systemic antifungal
agents

Introduction
Sinusitis affects about 1 in 8 adults in the United States, resulting in over 30 million annual diagnoses.3,4 The direct cost of
managing acute and chronic sinusitis exceeds $11 billion per
year,4,5 with additional expense from lost productivity, reduced

job effectiveness, and impaired quality of life.6-8 More than 1
in 5 antibiotics prescribed in adults are for sinusitis, making it
the fifth most common diagnosis responsible for antibiotic
therapy.5 Despite the high prevalence and economic impact
of sinusitis, considerable practice variations exist across
and within the multiple disciplines involved in managing the
condition.9,10
The target patient for this guideline is age 18 years or older
with a clinical diagnosis of uncomplicated rhinosinusitis:
• Rhinosinusitis is defined as symptomatic inflammation of the paranasal sinuses and nasal cavity. The
term rhinosinusitis is preferred because sinusitis is
almost always accompanied by inflammation of the
contiguous nasal mucosa.11-13 Therefore, rhinosinusitis is used in the remainder of the guideline.
• Uncomplicated rhinosinusitis is defined as rhinosinusitis without clinically evident extension of
inflammation outside the paranasal sinuses and nasal
cavity at the time of diagnosis (eg, no neurologic,
ophthalmologic, or soft tissue involvement).
Rhinosinusitis may be classified by duration as acute rhinosinusitis (ARS) if less than 4 weeks’ duration or as chronic
rhinosinusitis (CRS) if lasting more than 12 weeks, with or
without acute exacerbations. ARS may be classified further
by presumed etiology, based on symptoms and time course
(Key Action Statement 1), into acute bacterial rhinosinusitis
(ABRS) or viral rhinosinusitis (VRS). Distinguishing presumed bacterial vs viral infection is important because antibiotic therapy is inappropriate for the latter. When patients have
4 or more annual episodes of rhinosinusitis, without persistent
symptoms in between, the condition is termed recurrent ARS.
Nearly all authorities agree that CRS begins after 12 weeks’
duration, but opinions about the duration of ARS vary, with
some defining illness up to 12 weeks as ARS.14 We agree with
other guideline groups15,16 that define ARS as up to 4 weeks’
duration but recognize that this boundary is based more on
consensus than research evidence. Moreover, very limited
data are available on rhinosinusitis lasting 4 to 12 weeks,
sometimes called subacute rhinosinusitis. We do not distinguish rhinosinusitis in this time frame as an explicit entity in
the guideline, and decisions about whether such patients are
more like ARS or CRS must therefore be individualized.
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Guideline Purpose
The purpose of this multidisciplinary guideline is to identify
quality improvement opportunities in managing adult rhinosinusitis and to create explicit and actionable recommendations
to implement these opportunities in clinical practice.
Specifically, the goals are to improve diagnostic accuracy for
adult rhinosinusitis, promote judicious use of systemic and
topical therapy, and promote appropriate use of ancillary tests
to confirm diagnosis and guide management, which include
radiography, nasal endoscopy, computed tomography, and testing for allergy and immune function. Emphasis was also placed
on identifying multiple chronic conditions that would modify
management of rhinosinusitis, including asthma, cystic fibrosis, immunocompromised state, and ciliary dyskinesia.
The guideline is intended for all clinicians who are likely to
diagnose and manage adults with rhinosinusitis and applies to
any setting in which an adult with rhinosinusitis would be
identified, monitored, or managed. This guideline, however,
does not apply to patients younger than 18 years or to patients
of any age with complicated rhinosinusitis.
The guideline will not consider management of the following clinical presentations, although differential diagnosis for
these conditions and bacterial rhinosinusitis will be discussed:
allergic rhinitis, eosinophilic nonallergic rhinitis, vasomotor
rhinitis, invasive fungal rhinosinusitis, allergic fungal rhinosinusitis, vascular headaches, and migraines. Similarly, the
guideline will not consider management of rhinosinusitis in
patients with the following modifying factors but will discuss
the importance of assessing patients with recurrent ARS or
CRS for their presence: cystic fibrosis, immotile cilia disorders, ciliary dyskinesia, immune deficiency, prior history of
sinus surgery, and anatomic abnormalities (eg, deviated nasal
septum).
Surgical management of CRS is not discussed in this guideline because of insufficient evidence (eg, randomized controlled trials) for evidence-based recommendations.

Burden of Rhinosinusitis
Twelve percent of the US population (nearly 1 in 8 adults)
reported being diagnosed with rhinosinusitis in the prior 12
months in a 2012 national health survey.4 Rhinosinusitis was
diagnosed more frequently than hay fever (7%), bronchitis
(4%), or chronic obstructive pulmonary disease (4%), and the
individuals surveyed were almost as likely to receive a diagnosis of rhinosinusitis as they were of asthma (13%).
The broad category of rhinosinusitis in the preceding paragraph includes ARS and CRS. Most ARS begins when a viral
upper respiratory infection (URI) extends into the paranasal
sinuses, which may be followed by bacterial infection. About
20 million cases of presumed bacterial ARS (ABRS) occur
annually in the United States,5 rendering it one of the most common conditions encountered by clinicians. The importance of
ABRS relates not only to prevalence but also to the potential for
uncommon, but serious, complications that include meningitis,
brain abscess, orbital cellulitis, and orbital abscess.17,18
National ambulatory care data from 2006 to 2010 revealed
that rhinosinusitis accounted for more outpatient antibiotic

prescriptions than any other diagnosis. Despite guidelines that
encourage judicious antibiotic use for ARS,16,19 they are prescribed in about 82% of visits.20 From 2006 to 2010, rhinosinusitis accounted for 11% of all primary care antibiotic-related
visits, with ARS accounting for 3.9% and CRS accounting for
7.1%.20 ARS and CRS combined accounted for more primary
ambulatory care visits with antibiotic prescriptions than any
other diagnosis or commonly grouped diagnoses.
ARS has significant economic implications. The cost of
antibiotic treatment failure, including additional prescriptions,
outpatient visits, tests, and procedures,21 contributes to a substantial total ARS-related health care expenditure of more
than $3 billion per year in the United States.5 The average
patient with recurrent ARS incurs about $1100 per year in
total direct health costs.22 Aside from the direct treatment
costs, decreased productivity and lost work days contribute to
an even greater indirect health care cost associated with ABRS
and recurrent ARS.
CRS also has significant socioeconomic implications. In
2001, there were 18.3 million office visits for CRS, most of
which resulted in prescription medications.23 Patients with CRS
visit primary care clinicians twice as often as those without the
disorder and have 5 times as many prescriptions filled.24 A survey in 2007 found that approximately $8.3 billion is spent annually on CRS, primarily on prescription drugs and office-based
care.25 Surgery for CRS, which is performed nearly 250,000
times annually in the United States, averages a cost of $7700
per patient. Average annual per-patient spending is $770, which
increases to $2450 in the year prior to surgery.26
The indirect cost of CRS is substantial, making it potentially more important than the direct cost. CRS accounts for,
on average, 1 to 2 lost workdays per patient per year and 73
million days of restricted activity.24,27 In contrast, those with
medically refractory CRS miss 18 annual workdays.6 Patients
with CRS are absent from work because of sinusitis 6.5% of
the time, have a 36% reduction in on-the-job effectiveness,
and suffer a 38% loss of productivity.7 Compared with patients
without CRS, patients with CRS have greater activity limitations, work limitations, and social limitations.22 The overall
annual productivity cost for refractory CRS is estimated at
$10,077 per patient.6
CRS can also have a substantial impact on health-related
quality of life. Patients with CRS referred to otolaryngologists
score significantly lower on measures of bodily pain and
social functioning than do those with angina, back pain, congestive heart failure, and chronic obstructive pulmonary disease.8 Similarly, patients with CRS have health utility scores
that are worse than many chronic diseases, including congestive heart failure, coronary artery disease, and chronic obstructive pulmonary disease.28 Moreover, treatment of CRS can
improve health state utility values and substantially reduce
fatigue and bodily pain.28-31

Methods
General Methods and Literature Search
In developing this update of the evidence-based clinical practice guideline, the methods outlined in the AAO-HNSF
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Guideline Development Manual, third edition, were followed
explicitly.32
An executive summary of the original adult sinusitis guideline1 was first sent to a panel of expert reviewers who were
asked to assess the key action statements and decide if they
should be revised, be kept as stands, or removed based on relevancy, omissions, or controversies that the guideline spurred
and to identify any new literature or treatments that might affect
the guideline recommendations. The reviewers concluded that
the original guideline action statements remained valid but
should be updated with minor modifications. Sugges-tions were
also made for new key action statements.
A systematic literature search was performed by an information specialist to identify systematic reviews, clinical practice guidelines, and randomized controlled trials published
since the prior guideline (2007). The original MEDLINE
search was updated from December 2006 to March 2014 to
include Medline, National Guidelines Clearinghouse, Cochrane
Database of Systematic Reviews, Excerpta Medica database
(EMBASE), Cumulative Index to Nursing and Allied Health
(CINAHL), and Web of Science using the search string
“(sinusit* OR rhinosinusit*).” The initial English-language
search identified 54 potential clinical practice guidelines, 166
systematic reviews, and 352 randomized controlled trials
(RCTs). Systematic reviews were emphasized and included if
they met quality criteria of (a) clear objective and methods, (b)
an explicit search strategy, and (c) valid data extraction.
Additional evidence was identified, as needed, with targeted
searches to support needs of the guideline development group
in updating sections of the guideline text. After assessing
quality and relevance of the initial search results, we retained
5 guidelines, 42 systematic reviews, and 70 RCTs.
The AAO-HNSF assembled a guideline update group
(GUG) representing the disciplines of otolaryngology–head
and neck surgery, infectious disease, family medicine, allergy
and immunology, advanced practice nursing, and a consumer
advocate. The GUG also included a staff liaison from AAOHNSF, but this individual was not a voting member of the
GUG and served only in an editorial capacity in writing the
guideline. Although radiology was represented on the original
guideline development group, they were excluded from the
update since the AAO-HNSF had recently published a clinical
consensus statement on imaging for sinusitis.33 We did, however, solicit radiology feedback about pertinent statements to
ensure they remained valid and current.
The GUG had several conference calls and one in-person
meeting, during which comments from the expert panel review
and the literature search were reviewed for each key action
statement. The GUG then decided to leave the statement unaltered, change slightly, or rewrite the statement based on the
impact of the literature search and the reviewer comments.
The supporting text was then edited to explain any changes
from the original key action statement, and the recommendation level was modified accordingly.
The evidence profile for each statement was then converted
into an action statement profile, which was moved up in the
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text to immediately follow the action statement. Statements
about the quality improvement opportunity, level of confidence in the evidence, differences of opinion, intentional
vagueness, and any exclusion to which the action statement
does not apply were added to the action statement profiles.
These additions reflect the current methodology for guideline
development by the AAO-HNSF and conform to the Institute
of Medicine’s standards for developing trustworthy guidelines.2,32 The updated guideline then underwent Guideline
Implementability Appraisal (GLIA) to appraise adherence to
methodologic standards, to improve clarity of recommendations, and to predict potential obstacles to implementation.34
The GUG received summary appraisals in June and modified
an advanced draft of the guideline based on the appraisal.
The final draft of the updated clinical practice guideline
was revised based on comments received during multidisciplinary peer review, open public comment, and journal editorial peer review. The recommendations contained in the
guideline are based on the best available published data
through March 2014. Where data were lacking, a combination
of clinical experience and expert consensus was used. A
scheduled review process will occur at 5 years from publication or sooner if new, compelling evidence warrants earlier
consideration.

Classification of Evidence-Based Statements
Guidelines are intended to reduce inappropriate variations in
clinical care, to produce optimal health outcomes for patients,
and to minimize harm. The evidence-based approach to
guideline development requires that the evidence supporting
a policy be identified, appraised, and summarized and that an
explicit link between evidence and statements be defined.
Evidence-based statements reflect both the quality of evidence
and the balance of benefit and harm that are anticipated when
the statement is followed. The definitions for evidence-based
statements35 are listed in Tables 1 and 2.
Guidelines are never intended to supersede professional
judgment; rather, they may be viewed as a relative constraint
on individual clinician discretion in a particular clinical circumstance. Less frequent variation in practice is expected for
a strong recommendation than might be expected with a recommendation. Options offer the most opportunity for practice
variability.36 Clinicians should always act and decide in a way
that they believe will best serve their individual patients’ interests and needs, regardless of guideline recommendations.
Guidelines represent the best judgment of a team of experienced clinicians and methodologists addressing the scientific
evidence for a particular topic.35
Making recommendations about health practices involves
value judgments on the desirability of various outcomes associated with management options. Values applied by the GUG
sought to minimize harm, diminish unnecessary and inappropriate therapy, and reduce the unnecessary use of systemic
antibiotics. A major goal of the panel was to be transparent
and explicit about how values were applied and to document
the process.
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Table 1. Strength of Action Terms in Guideline Statements and Implied Levels of Obligation.
Strength
Strong Recommendation

Recommendation

Option

Definition

Implied Obligation

A strong recommendation means the benefits of the
Clinicians should follow a strong recommendation
recommended approach clearly exceed the harms (or,
unless a clear and compelling rationale for an
in the case of a strong negative recommendation, that
alternative approach is present.
the harms clearly exceed the benefits) and that the
quality of the supporting evidence is high (Grade A or
B).a In some clearly identified circumstances, strong
recommendations may be made based on lesser
evidence when high-quality evidence is impossible to
obtain and the anticipated benefits strongly outweigh
the harms.
Clinicians should also generally follow a
A recommendation means the benefits exceed the
recommendation but should remain alert to new
harms (or, in the case of a negative recommendation,
information and sensitive to patient preferences.
that the harms exceed the benefits), but the quality
of evidence is not as high (Grade B or C).a In some
clearly identified circumstances, recommendations may
be made based on lesser evidence when high-quality
evidence is impossible to obtain and the anticipated
benefits outweigh the harms.
Clinicians should be flexible in their decision making
An option means that either the quality of evidence
regarding appropriate practice, although they may
is suspect (Grade D)a or that well-done studies
(Grade A, B, or C)a show little clear advantage to one
set bounds on alternatives; patient preference
approach vs another.
should have a substantial influencing role.

a

See Table 2 for definitions of evidence grades.

Financial Disclosure and Conflicts of Interest
The cost of developing this guideline, including travel
expenses of all panel members, was covered in full by the
AAO-HNSF. Potential conflicts of interest for all panel members in the past 5 years were compiled and distributed before
the first conference call. After review and discussion of these
disclosures,37 the panel concluded that individuals with potential conflicts could remain on the panel if they (1) reminded
the panel of potential conflicts before any related discussion,
(2) recused themselves from a related discussion if asked by
the panel, and (3) agreed not to discuss any aspect of the
guideline with industry before publication. Last, panelists
were reminded that conflicts of interest extend beyond financial relationships and may include personal experiences, how
a participant earns a living, and the participant’s previously
established “stake” in an issue.38

Rhinosinusitis Guideline EvidenceBased Statements
Each evidence-based statement is organized in a similar fashion: an evidence-based key action statement in bold, followed
by the strength of the recommendation in italics. Each key
action statement is followed by an “action statement profile,”
which explicitly states the quality improvement opportunity,
aggregate evidence quality, level of confidence in evidence
(high, medium, low), benefit, harms, risks, costs, and a
benefits-harm assessment. In addition, there are statements of
any value judgments, the role of patient (caregiver) preferences, clarification of any intentional vagueness by the panel,
exceptions to the statement, any differences of opinion, and a

repeat statement of the strength of the recommendation.
Several paragraphs subsequently discuss the evidence base
supporting the statement. An overview of each evidencebased statement in this guideline can be found in Table 3, and
the relationship between statements is illustrated in Figure 1.
The role of patient preference in decision making deserves
further clarification. For some statements, where the evidence
base demonstrates clear benefit, although the role of patient
preference for a range of treatments may not be relevant, clinicians should provide patients with clear and comprehensible
information on the benefits to facilitate patient understanding
and shared decision making, which leads to better patient
adherence and outcomes. In cases where evidence is weak or
benefits are unclear, the practice of shared decision making,
again where the management decision is made by a collaborative effort between the clinician and an informed patient, is
extremely useful. Factors related to patient preference include
(but are not limited to) absolute benefits (numbers needed to
treat), adverse effects (number needed to harm), cost of drugs
or procedures, and frequency and duration of treatment.
STATEMENT 1A. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF
ACUTE RHINOSINUSITIS: Clinicians should distinguish
presumed acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) from acute
rhinosinusitis caused by viral upper respiratory infections
and noninfectious conditions. A clinician should diagnose
ABRS when (a) symptoms or signs of acute rhinosinusitis
(purulent nasal drainage accompanied by nasal obstruction, facial pain-pressure-fullness, or both) persist without
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Table 2. Aggregate Grades of Evidence by Question Type.a
Grade
A

B

C

D
X

Treatment
b

Diagnosis

Prognosis

Systematic review of cross-sectional
Systematic reviewb of inception cohort
studies with consistently applied
studiesc
reference standard and blinding
Randomized trials or observational
Cross-sectional studies with
Inception cohort studiesc
studies with dramatic effects or
consistently applied reference
highly consistent evidence
standard and blinding
Nonrandomized or historically
Nonconsecutive studies, case-control
Cohort study, control arm of a
controlled studies, including casestudies, or studies with poor,
randomized trial, case series, or
control and observational studies
nonindependent, or inconsistently
case-control studies; poor quality
applied reference standards
prognostic cohort study
Case reports, mechanism-based reasoning, or reasoning from first principles
Exceptional situations where validating studies cannot be performed and there is a clear preponderance of benefit over harm
Systematic review of randomized trials

b

American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery Foundation guideline development manual.32
A systematic review may be downgraded to level B because of study limitations, heterogeneity, or imprecision.
c
A group of individuals identified for subsequent study at an early, uniform point in the course of the specified health condition or before the condition develops.
a

b

evidence of improvement for at least 10 days beyond the
onset of upper respiratory symptoms, or (b) symptoms or
signs of acute rhinosinusitis worsen within 10 days after an
initial improvement (double worsening). Strong recommendation based on diagnostic studies with minor limitations and
a preponderance of benefit over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Avoid inappropriate use of antibiotics for presumed viral infections
• Aggregate evidence quality: Grade B, systematic
reviews, diagnostic studies with minor limitations
regarding signs and symptoms associated with acute
bacterial rhinosinusitis (ABRS)
• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Decrease inappropriate use of antibiotics for
nonbacterial illness; distinguish noninfectious conditions from rhinosinusitis
• Harms, risks, costs: Risk of misclassifying acute bacterial rhinosinusitis as viral or vice versa
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Importance of avoiding inappropriate antibiotic treatment of viral or nonbacterial illness; emphasis on clinical signs and symptoms for
initial diagnosis; importance of avoiding unnecessary diagnostic tests
• Intentional vagueness: None
• Role of patient preferences: None
• Exceptions: None
• Policy level: Strong recommendation
• Differences of opinion: None regarding the persistent
and double-worsening presentations of ABRS; minor
regarding whether to include a severe pattern of ABRS
presentation (1 group member was in favor; 9 against)

Supporting Text
The purpose of this statement is to emphasize the importance
of differentiating acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) from
acute rhinosinusitis (ARS) caused by viral upper respiratory
infections to prevent unnecessary treatment with antibiotics.
This also helps the clinician avoid ordering unnecessary diagnostic tests, thus controlling costs and improving quality of
care. In contrast to the version of this statement in the original
sinusitis guideline,1 we changed the diagnostic criteria to
include not just the persistence of signs and symptoms
beyond 10 days but failure to improve in 10 days, for greater
specificity in distinguishing presumed bacterial infection for
persistent, but resolving, viral illness.
This key action statement is also in line with the Choosing
Wisely initiative of the American Board of Internal Medicine
Foundation.39 This initiative was launched to help physicians
and patients engage in conversations about the overuse of tests
and procedures and support physician efforts to help patients
make smart and effective care choices. Having clear, actionable criteria for distinguishing presumed bacterial ARS from
viral infection is a prerequisite for judicious antibiotic therapy.
Without such criteria, antibiotics are more likely to be inappropriately prescribed for viral illness, adding to the global
problem of rising bacterial resistance that is directly correlated
with community antibiotic use.40-44

Cardinal Symptoms of Acute Rhinosinusitis
Acute rhinosinusitis is diagnosed when a patient presents with
up to 4 weeks of purulent (not clear) nasal drainage accompanied by nasal obstruction, facial pain-pressure-fullness, or both
(Table 4). Nasal obstruction without purulent nasal drainage is
not consistent with ARS and is beyond the scope of this guideline. Similarly, facial pain without purulent nasal drainage is
not consistent with ARS, even though many patients present
with a history of self-reported or physician-diagnosed “sinus”
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Table 3. Summary of Evidence-Based Statements.
Statement
1A. Differential diagnosis

Action

Clinicians should distinguish presumed ABRS from ARS caused by viral
upper respiratory infections and noninfectious conditions. A clinician
should diagnose ABRS when (a) symptoms or signs of ARS (purulent
nasal drainage accompanied by nasal obstruction, facial pain-pressurefullness, or both) persist without evidence of improvement for at least
10 days beyond the onset of upper respiratory symptoms, or (b)
symptoms or signs of ARS worsen within 10 days after an initial
improvement (double worsening).
1B. Radiographic imaging and ARS Clinicians should not obtain radiographic imaging for patients who
meet diagnostic criteria for ARS, unless a complication or alternative
diagnosis is suspected.
2. Symptomatic relief of VRS
Clinicians may recommend analgesics, topical intranasal steroids, and/or
nasal saline irrigation for symptomatic relief of VRS.
3. Symptomatic relief of ABRS
Clinicians may recommend analgesics, topical intranasal steroids, and/or
nasal saline irrigation for symptomatic relief of ABRS.
4. Initial management of ABRS
Clinicians should either offer watchful waiting (without antibiotics) or
prescribe initial antibiotic therapy for adults with uncomplicated ABRS.
Watchful waiting should be offered only when there is assurance
of follow-up, such that antibiotic therapy is started if the patient’s
condition fails to improve by 7 days after ABRS diagnosis or if it
worsens at any time.
5. Choice of antibiotic for ABRS If a decision is made to treat ABRS with an antibiotic agent, the clinician
should prescribe amoxicillin with or without clavulanate as ﬁrst-line
therapy for 5 to 10 days for most adults.
6. Treatment failure for ABRS
If the patient worsens or fails to improve with the initial management
option by 7 days after diagnosis or worsens during the initial
management, the clinician should reassess the patient to confirm
ABRS, exclude other causes of illness, and detect complications. If
ABRS is confirmed in the patient initially managed with observation,
the clinician should begin antibiotic therapy. If the patient was initially
managed with an antibiotic, the clinician should change the antibiotic.
7A. Diagnosis of CRS or
Clinicians should distinguish CRS and recurrent ARS from isolated
recurrent ARS
episodes of ABRS and other causes of sinonasal symptoms.
7B. Objective confirmation of a The clinician should confirm a clinical diagnosis of CRS with objective
diagnosis of CRS
documentation of sinonasal inflammation, which may be accomplished
using anterior rhinoscopy, nasal endoscopy, or computed tomography.
8. Modifying factors
Clinicians should assess the patient with CRS or recurrent ARS for
multiple chronic conditions that would modify management, such
as asthma, cystic fibrosis, immunocompromised state, and ciliary
dyskinesia.
9. Testing for allergy and immune The clinician may obtain testing for allergy and immune function in
function
evaluating a patient with CRS or recurrent ARS.
10. CRS with polyps
The clinician should confirm the presence or absence of nasal polyps in a
patient with CRS.
11. Topical intranasal therapy for Clinicians should recommend saline nasal irrigation, topical intranasal
CRS
corticosteroids, or both for symptom relief of CRS.
12. Antifungal therapy for CRS
Clinicians should not prescribe topical or systemic antifungal therapy for
patients with CRS.

Strength
Strong recommendation

Recommendation (against
imaging)
Option
Option
Recommendation

Recommendation

Recommendation

Recommendation
Strong recommendation

Recommendation

Option
Recommendation
Recommendation
Recommendation (against
therapy)

Abbreviations: ABRS, acute bacterial rhinosinusitis; ARS, acute rhinosinusitis; CRS, chronic rhinosinusitis;VRS, viral rhinosinusitis.

headache, which is often related to migraines and is responsive
to migraine therapy.45,46
When a patient meets the criteria for ARS in Table 4, the
clinician should distinguish between viral rhinosinusitis
(VRS) and presumed ABRS.5,13,47,48 This distinction is based
on illness pattern and duration (Table 4), because purulent
nasal drainage as a sole criterion cannot distinguish between

viral and bacterial infection.49 Although there is no high-level
evidence showing that symptom duration and purulent discharge can reliably distinguish presumed bacterial vs viral
ARS,50 the GUG considered the criteria in Table 4 to be best
for this purpose based on first principles, subsidiary evidence,
and expert consensus, as explained in the remainder of this
section.
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Adult with possible sinusis

No

Meets
criteria for
ARS?

Viral URI

Yes

No

Meets
criteria for
ABRS?

KAS 2

Duraon ≥ 12w

Duraon > 4w and < 12w

Duraon ≤ 4w

“Subacute” sinusis
excluded from
guideline

Signs and
symptoms
of CRS?

Clinician judgment as to whether paent
should be managed more like ARS or CRS

Yes

Documented
sinonasal
inﬂammaon?
Yes
CRS

Obtain radiologic
imaging

Do not obtain
radiologic imaging

No

Complicaon
present?

Recommend
symptomac
relief for ABRS

KAS 11

Recommend saline nasal
irrigaon and/or topical
intranasal corcosteroids

Manage complicaon
and ABRS
KAS 4

KAS 12

Table 6

Do not prescribe topical or
systemic anfungal therapy

Oﬀer watchful waing* OR
prescribe anbioc based on
shared decision-making

Decision to proceed with
watchful waing*

1

*requires
assurance of
follow-up

KAS 8

Decision to proceed with
inial anbioc therapy

Assess paent for chronic
condions that would
modify management

KAS 5

Prescribe amoxicillin, with or
without clavulanate

Oﬀer a safety-net or
wait-and-see anbioc
prescripon

No
**failure to improve by
7 days aer diagnosis or
worsening at any me

KAS 10

Conﬁrm the presence or
absence of nasal polyps

KAS 3

Yes

Treatment
failure?**

No

No

Complicaon
suspected?

Opon to prescribe
symptomac relief

Not
CRS

Yes

ABRS

Yes

Viral ARS

No

KAS 9

Opon of tesng for
allergy and immune
funcon

If penicillin allergy prescribe doxycycline
or a respiratory quinolone

Yes
No

Treatment
failure?**

Recurrent
ABRS?
No
Management complete

Yes

1

Medical or
surgical
management as
appropriate

Exclude complicaons and other
causes of illness; if diagnosis of
ABRS is conﬁrmed prescribe an
alternate anbioc

ARS, acute RS; AB, acute bacterial RS; CRS, chronic RS; KAS, key acon statement; RS, rhinosinusis; URI, upper respiratory infecon

Figure 1. Algorithm showing the interrelationship of guideline key action statements. ABRS, acute bacterial rhinosinusitis; ARS, acute
rhinosinusitis; CRS, chronic rhinosinusitis; KAS, key action statement; URI, upper respiratory infection.

The rationale for selecting 3 cardinal symptoms is based on
their high sensitivity and their relatively high specificity for
ABRS, especially when considering the time interval of persistence for 10 days or longer.51-53 Purulent (infected, colored,
or oozing) nasal drainage predicts presence of bacteria on

antral aspiration when reported as purulent rhinorrhea by the
patient, when manifest as postnasal drip or purulent discharge
in the posterior pharynx, or when observed in the nasal cavity
or near the sinus ostium.54,55 Purulent rhinorrhea also predicts
radiographic evidence of ABRS.56,57 Facial or dental pain also
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Table 4. Acute Rhinosinusitis Definitions.
Term
Acute rhinosinusitis (ARS)

Viral rhinosinusitis (VRS)

Acute bacterial rhinosinusitis (ABRS)

a

Definition
Up to 4 weeks of purulent nasal drainage (anterior, posterior, or both) accompanied by nasal
obstruction, facial pain-pressure-fullness, or both:a
Purulent nasal discharge is cloudy or colored, in contrast to the clear secretions that typically
accompany viral upper respiratory infection, and may be reported by the patient or observed
on physical examination.
Nasal obstruction may be reported by the patient as nasal obstruction, congestion, blockage, or
stuffiness, or may be diagnosed by physical examination.
Facial pain-pressure-fullness may involve the anterior face, periorbital region, or manifest with
headache that is localized or diffuse.
Acute rhinosinusitis that is caused by, or is presumed to be caused by, viral infection. A clinician
should diagnose VRS when:
a. symptoms or signs of acute rhinosinusitis are present less than 10 days and the symptoms are
not worsening
Acute rhinosinusitis that is caused by, or is presumed to be caused by, bacterial infection. A
clinician should diagnose ABRS when:
a. symptoms or signs of acute rhinosinusitis fail to improve within 10 days or more beyond the
onset of upper respiratory symptoms, or
b. symptoms or signs of acute rhinosinusitis worsen within 10 days after an initial improvement
(double worsening)

Facial pain-pressure-fullness in the absence of purulent nasal discharge is insufficient to establish a diagnosis of ARS.

predicts ABRS,53,55 but the location correlates poorly with the
specific sinuses involved.58 Last, patient complaints of nasal
obstruction correlate with objective measures, such as rhinomanometry or nasal peak flow rate.59
Since the usual clinical dilemma is to differentiate ABRS
from VRS, the specificity of ABRS symptoms has typically
been studied in this context. The antecedent history of viral
URI likely contributes to the specificity of these symptoms for
ABRS, but the extent to which this is true has not been quantified. Similarly, although the differential diagnosis of isolated
nasal obstruction or facial pain is broad (and beyond the scope
of this guideline), the specificity for ABRS increases when
coupled with concurrent purulent nasal discharge (Table 4).
For example, migraine headaches, tension headaches, and
dental abscess can mimic rhinosinusitis pain, but the absence
of purulent nasal discharge excludes this diagnosis based on
our definition.
Additional signs and symptoms of ABRS include fever,
cough, fatigue (malaise), reduced sense of smell (hyposomia),
lack of the sense of smell (anosmia), maxillary dental pain,
and ear fullness or pressure.60 Although combinations of
major and minor symptoms were used to define ARS in early
consensus reports,60 more recent reports13,61 abandoned this
system and instead focus on the 3 cardinal features outlined
above.
The initial diagnostic evaluation for ARS should include
measurement of vital signs (temperature, pulse, blood pressure, respiratory rate) and a physical examination of the head
and neck. Particular attention should be paid to the presence or
absence of the following: altered (hyponasal) speech indicating nasal obstruction, swelling, redness of the skin due to congestion of the capillaries (erythema) or abnormally large fluid
volume (edema) localized over the involved cheek bone or

periorbital area; palpable cheek tenderness or percussion tenderness of the upper teeth; purulent drainage in the nose or
posterior pharynx; and signs of extra-sinus involvement
(orbital or facial cellulitis, orbital protrusion, abnormalities of
eye movement, neck stiffness). However, of these physical
findings, the only finding shown to have diagnostic value is
that of purulence in the nasal cavity or posterior pharynx as
discussed above.
Culture of secretions from the nasal cavity or nasopharynx
does not differentiate ABRS from VRS, because nasal cultures correlate poorly with maxillary sinus cultures obtained
by direct aspiration.62 A culture of secretions from the middle
meatus guided by endoscopy has better correlation, but its role
in routine management of uncomplicated ABRS has not been
established.63

Transition from Viral to Bacterial Infection
Only about 0.5 to 2.0% of VRS episodes are complicated by
bacterial infection.64 Antecedent viral infection can promote
ABRS by obstructing sinus drainage during the nasal cycle,65
promoting growth of bacterial pathogens that colonize the
nose and nasopharynx,64 and depositing nasal bacteria into the
sinuses during nose-blowing. Although ABRS is often considered a transition from a preceding viral URI,51 bacterial infection can develop at any time during the course of the illness.
The concept of a transition, however, is useful for management decisions,53 especially when considering the time course
of VRS and which disease patterns are most likely to be associated with bacterial infection.
In the first 3 to 4 days of illness VRS cannot be differentiated from an early-onset ABRS; therefore, only patients with
unusually severe presentations or extra-sinus manifestations
of infection are presumed to have a bacterial illness. Similarly,
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a “severe” presentation of ABRS that warrants antibiotic therapy. Similarly, the Infectious Disease Society of America
guideline on ABRS15 recommended that the clinician consider
a diagnosis of ABRS if the patient presented with severe
symptoms at the onset or has high fever (>39°C or 102°F) and
purulent discharge or facial pain lasting at least 3 to 4 consecutive days at the beginning of illness.
We recommend that patients be engaged in understanding
what causes ARS and why it is important to distinguish presumed viral ARS from ABRS. The patient information sheet
in Table 5 could be used as a teaching aid to conveniently
communicate this information.

Figure 2. Symptom prevalence by day for rhinovirus illness (data
from Gwaltney 1967).67

between 5 and 10 days of persistent symptoms are consistent
with VRS or may represent the beginning stages of ABRS. In
this time period, however, a pattern of initial improvement followed by worsening (“double worsening”) is consistent with
ABRS.13,56,57 Beyond 10 days, residual sinus mucosal thickness induced by the virus may persist, usually in the absence
of active viral infection, but the probability of confirming a
bacterial infection by sinus aspiration is about 60%.66
Gwaltney and colleagues67 studied the time course of signs
and symptoms of spontaneous rhinovirus infections (Figure 2).
Typical symptoms peak at days 2 to 3 and wane thereafter but
may persist 14 days or longer. Symptoms of VRS may persist for
longer than 10 days, but they gradually decrease in severity.
Therefore, the GUG decided to change the statement from “A
clinician should diagnose ABRS when (a) symptoms or signs of
acute rhinosinusitis are present 10 days or more beyond the onset
of upper respiratory symptoms” to “A clinician should diagnose
ABRS when (a) symptoms or signs of acute rhinosinusitis persist
without evidence of improvement for at least 10 days beyond the
onset of upper respiratory symptoms.”
Fever is present in some patients with VRS in the first few
days of illness (Figure 2) but does not predict bacterial infection as an isolated diagnostic criterion. Fever has a sensitivity
and specificity of only about 50% for ABRS,52,53 and a systematic review concluded that evidence was lacking regarding
the ability of fever and facial/dental pain to distinguish ABRS
from VRS.68 For this reason, we did not include fever as a
cardinal sign/symptom in diagnosing ABRS.
Although our GUG concluded that evidence was insufficient to support a “severe” presentation of ABRS, others have
explicitly highlighted this subgroup of patients with ABRS.
Meltzer and coworkers13 defined a special circumstance of
ABRS when purulent nasal discharge for 3 to 4 days was
accompanied by high fever. “High fever” was not defined, but
the criterion only applied to severe disease with a shorter
duration of illness. A guideline on sinusitis in children from
the American Academy of Pediatrics69 considered 3 or more
days of concurrent high fever and purulent nasal discharge as

STATEMENT 1B. RADIOGRAPHIC IMAGING AND
ACUTE RHINOSINUSITIS: Clinicians should not obtain
radiographic imaging for patients who meet diagnostic
criteria for acute rhinosinusitis, unless a complication
or alternative diagnosis is suspected. Recommendation
(against imaging) based on diagnostic studies with minor
limitations and a preponderance of benefit over harm for not
obtaining imaging.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Avoid costly
diagnostic tests that do not improve diagnostic accuracy yet expose the patient to unnecessary radiation
• Aggregate evidence quality: Grade B, diagnostic
studies with minor limitations
• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Avoid unnecessary radiation exposure;
avoid delays in diagnosis from obtaining and interpreting imaging studies; incur financial savings by
not performing routine radiologic imaging; avoid
incidental findings that may cause undue patient concern or result in additional imaging studies
• Risks, harms, costs: Delayed diagnosis of serious
underlying condition
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Importance of avoiding unnecessary radiation and cost in diagnosing acute rhinosinusitis
• Intentional vagueness: None
• Role of patient preferences: None
• Exceptions: Suspicion of complicated acute rhinosinusitis or alternative diagnosis based on severe headache, proptosis, cranial nerve palsies, facial swelling,
or other clinical findings
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to emphasize that clinicians
should not obtain radiographic imaging for patients presenting with uncomplicated acute rhinosinusitis (ARS) to distinguish ABRS from VRS, unless a complication or alternative
diagnosis is suspected.
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Table 5. Patient Information Sheet on Diagnosis of Acute Sinusitis.
Question
What are the sinuses?

What is sinusitis?

How can I tell if I have acute sinusitis?

How can I tell if my sinusitis is caused
by viruses or bacteria?
Why is it important to tell if my
sinusitis is caused by bacteria?

Answer
Sinuses are hollow spaces in the bones around the nose that connect to the nose through small,
narrow channels. The sinuses stay healthy when the channels are open, which allows air from
the nose to enter the sinuses and mucus made in the sinuses to drain into the nose.
Sinusitis, also called rhinosinusitis, affects about 1 in 8 adults annually and generally occurs when
viruses or bacteria infect the sinuses (often during a cold) and begin to multiply. Part of the
body’s reaction to the infection causes the sinus lining to swell, blocking the channels that
drain the sinuses. This causes mucus and pus to fill up the nose and sinus cavities.
You have acute sinusitis when there has been up to 4 weeks of cloudy or colored (not clear)
drainage from the nose plus one or both of the following: (a) a stuffy, congested, or blocked
nose or (b) pain, pressure or fullness in the face, head, or around the eyes.
Acute viral sinusitis is likely if you have been sick less than 10 days and are not getting worse.
Acute bacterial sinusitis is likely when you do not improve at all within 10 days of getting sick
or when you get worse within 10 days after beginning to get better.
Because sinusitis is treated differently based on cause: acute viral sinusitis does not benefit from
antibiotics, but some patients with acute bacterial sinusitis may get better faster with an
antibiotic.

Radiographic imaging of the paranasal sinuses is unnecessary for diagnosis in patients who already meet clinical diagnostic criteria (Table 4) for ABRS.33,70-72 Imaging modalities
for the paranasal sinuses include computed tomography (CT)
and magnetic resonance (MR) imaging. The American College
of Radiology (ACR) has stated that plain films of the sinuses
are inaccurate in a high percentage of patients and should be
supplanted by CT imaging.70 A meta-analysis of 6 studies
showed that sinus radiography has moderate sensitivity (76%)
and specificity (79%) compared with sinus puncture in diagnosing ABRS.73 Sinus involvement is common in documented
viral URIs,74 making it impossible to distinguish ABRS from
VRS based solely on imaging studies. Moreover, clinical criteria may have a comparable diagnostic accuracy to sinus
radiography, and radiography is not cost-effective regardless
of baseline sinusitis prevalence.73
When a complication of ABRS or an alternative diagnosis
is suspected, imaging studies may be obtained.33 Complications
of ABRS include orbital, intracranial, or soft tissue involvement. Alternative diagnoses include malignancy and other
noninfectious causes of facial pain. Radiographic imaging
may also be obtained when the patient has modifying factors
or comorbidities that predispose to complications, including
diabetes, immune-compromised state, or a history of facial
trauma or surgery.
CT imaging of the sinuses is appropriate when a complication of ABRS is suspected based on severe headache, facial
swelling, cranial nerve palsies, or forward displacement or
bulging of the eye (proptosis); CT findings that correlate with
ABRS include opacification, air-fluid level, and moderate to
severe mucosal thickening. Complications of ABRS are best
assessed using iodine contrast-enhanced CT or gadoliniumbased MR imaging to identify extra-sinus extension or
involvement.33,75-77 Suspected complications are the only indication for MR imaging of the paranasal sinuses in the setting
of ABRS.

Limitations of CT imaging include increased cost and radiation dosage. Radiation dose is related to technique and, if
appropriate technique is not used, may deliver over 10 times
the dosage compared with plain film radiography. With careful choice of technical factors, however, CT dosage can be
lowered to 2 times the dose of plain film radiography. Other
limitations of CT include lack of specificity for bacterial
infection, a relative lack of correlation between localizing
symptoms and sinus disease on CT, and the high frequency of
incidental abnormal findings in asymptomatic persons.74,78-80
An alternative to traditional CT imaging is in-office conebeam CT scanning, which offers advantages of point-of-care
testing and possible decreased radiation dosage. The indications for office-based CT imaging are the same as for traditional scanners, and they should not be used for diagnosing or
managing uncomplicated ABRS.
STATEMENT 2. SYMPTOMATIC RELIEF OF VIRAL
RHINOSINUSITIS (VRS): Clinicians may recommend
analgesics, topical intranasal steroids, and/or nasal saline
irrigation for symptomatic relief of VRS. Option based on
randomized controlled trials with limitations and cohort studies with an unclear balance of benefit and harm that varies
by patient.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: To encourage consideration of supportive therapies that may
improve quality of life for individuals with VRS and
furthermore support the avoidance of unnecessary
antibiotics in viral disease
• Aggregate evidence quality: Grade B and C, randomized controlled trials with limitations and cohort studies
• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Reduction of symptoms; avoidance of
unnecessary antibiotics
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• Risks, harms, costs: Adverse effects of decongestants, antihistamines, topical steroid sprays; cost of
medications
• Benefits-harm assessment: Balance of benefit and
harm
• Value judgments: A desire to call attention to VRS
as a subset of the “common cold,” yet distinct from
ABRS, that may benefit from explicit diagnosis and
discussion of management options for symptomatic
relief
• Intentional vagueness: The specific “symptomatic
relief” is at the discretion of the clinician and patient
but should not include antibiotics
• Role of patient preferences: Large role in selection
and use of therapies for symptomatic relief based on
shared decision making
• Exceptions: None
• Policy level: Option
• Differences of opinion: Minor regarding the need to
explicitly discuss VRS in a distinct key action statement

Supporting Text
The purpose of this statement is to encourage consideration of
supportive therapies that may improve quality of life for individuals with viral rhinosinusitis (VRS) and to avoid unnecessary prescribing of antibiotics for viral disease.
VRS is a self-limited disease characterized by cough,
sneezing, rhinorrhea, sore throat, and nasal congestion.67 The
incidence of acute VRS is high, estimated to occur from 2 to 5
times per year in the average adult. In contrast, secondary bacterial infection is believed to complicate only 0.5% to 2.0% of
these events.19 While the presentation of viral vs bacterial
infection can be very similar, clinical emphasis on duration,
illness pattern, and severity of symptoms can help to differentiate between viral vs bacterial infection (Table 4). Symptoms
in acute VRS typically peak within 3 days then gradually
decline and resolve within 10 to 14 days.
Nasal purulence alone does not indicate a bacterial infection; discolored nasal discharge is a sign of inflammation and
is not specific for infection. Coloration of nasal discharge is
related to the presence of neutrophils not bacteria.49,81-83
Normal transport of mucus requires robust ciliary action. VRS
promotes a vigorous inflammatory response, causing epithelial disruption, edema, and excessive mucus production,
which further impairs normal ciliary function.84
Management of VRS is primarily directed toward relief of
symptoms. Antibiotics are not recommended for treating VRS
since antibiotics are ineffective for viral illness and do not
provide direct symptom relief.85 Therefore, palliative medications—such as analgesics, anti-inflammatory agents, nasal
saline, decongestants, antihistamines, mucolytics, cough suppressants, and topical or oral corticosteroids—may be used
alone or in varying combinations for symptom relief.16
Analgesics or antipyretic drugs (acetaminophen, ibuprofen, or other nonsteroidal anti-inflammatory agents) may be
given for pain or fever. Nasal saline may be palliative and
cleansing with low risk of adverse reactions.15 A Cochrane
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review86 reported minor improvements in nasal symptom
scores with the use of nasal saline in both physiologic and
hypertonic concentrations.
Oral decongestants may provide symptomatic relief and
should be considered barring any medical contraindications,
such as hypertension or anxiety. The use of topical decongestant is likely to be palliative, but continuous duration of use
should not exceed 3 to 5 days, as recommended by the manufacturers, to avoid rebound congestion and rhinitis medicamentosa.87 Clinical experience suggests oral antihistamines
may provide symptomatic relief of excessive secretions and
sneezing, although there are no clinical studies supporting the
use of antihistamines in acute VRS. Guaifenesin (an expectorant) and dextromethorphan (a cough suppressant) are often
used for symptomatic relief of VRS symptoms, but evidence
of clinical efficacy is lacking and decisions regarding their use
are largely related to patient and provider preference.
Topical intranasal steroids may have a role in managing
VRS, even though they do not have a Food and Drug
Administration (FDA) indication for this purpose. A systematic review88 found that topical nasal steroids relieved facial
pain and nasal congestion in patients with rhinitis and acute
sinusitis, even though many patients likely had viral illness.
The magnitude of effect, however, was small: 66% of patients
improved with placebo at 14 to 21 days, rising to 73% with
steroid therapy. Adverse events, however, were rare, so the
choice of whether or not the modest clinical benefit of therapy
justifies the cost is a decision that should be based largely on
patient preference.

STATEMENT 3. SYMPTOMATIC RELIEF OF ACUTE
BACTERIAL RHINOSINUSITIS (ABRS): Clinicians
may recommend analgesics, topical intranasal steroids,
and/or nasal saline irrigation for symptomatic relief of
ABRS. Option based on randomized controlled trials with
heterogeneous populations, diagnostic criteria, and outcome
measures with a balance of benefit and harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Promote interventions that may relieve ABRS symptoms (analgesics, saline irrigation, topical intranasal steroids)
and discourage interventions with questionable or
unproven efficacy (antihistamines, systemic steroids,
guaifenesin)
• Aggregate evidence quality: Grade A, systematic
review of RCTs for topical nasal steroids; Grade B,
randomized controlled trials with heterogeneous populations, diagnostic criteria, and outcomes measures
for saline irrigation and systemic steroids; grade D,
first principles, for analgesics, decongestants, antihistamines (in non-atopic patients) and guaifenesin.
• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Relief of facial pain with analgesics, modest increase in symptom relief from topical nasal
steroids (number needed to treat 14), and possible

S13

Rosenfeld et al

•
•
•
•

•
•
•
•

symptom relief from saline irrigations; avoidance of
adverse events from ineffective therapies
Risks, harms, costs: Side effects of medications,
which include local and systemic adverse reactions;
cost of medications
Benefits-harm assessment: Balance of benefit and
harm
Value judgments: Provide symptomatic relief while
minimizing adverse events and costs
Intentional vagueness: We use the broad term symptomatic relief to acknowledge there are several interventions available for this purpose and to encourage
a conversation between clinicians and patients about
which specific intervention(s) may be best for their
specific ABRS symptoms
Role of patient preferences: Large role for shared
decision making regarding use of analgesics, topical
nasal steroids, and saline irrigation
Exceptions: None
Policy level: Option
Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to raise awareness of interventions that may be used to provide symptomatic relief of
ABRS (analgesics, saline irrigation, topical nasal steroids), to
discourage use of interventions with questionable or unproven
efficacy (antihistamines, systemic steroids), and to provide
information on commonly used interventions (decongestants,
guaifenesin) with unknown effects on ABRS symptoms.
Adjunctive treatments for rhinosinusitis that may aid in symptomatic relief include analgesics, decongestants (α-adrenergic),
corticosteroids, saline irrigation, and mucolytics. None of these
products has been specifically approved by the FDA for use in
acute rhinosinusitis (as of March 2014), and only some have data
from controlled clinical studies supporting this use. Moreover,
existing trials often include cointerventions and a heterogeneous
population of patients with viral, recurrent bacterial, chronic, and
allergic rhinosinusitis. Nonetheless, clinicians may wish to consider adjuvant therapy for ABRS on an individualized basis, and
we therefore provide a brief overview of evidence in the remainder of this section.

Analgesic Therapy
Pain relief is a major goal in managing ABRS and often a reason
that patients with this condition seek health care.52,53 Facial pain
is a cardinal symptom for diagnosing ABRS (Table 4) and may
involve the anterior face, periorbital region, or manifest with diffuse or localized headache. Over-the-counter analgesics, such as
nonsteroidal anti-inflammatory drugs or acetaminophen, are usually sufficient to relieve facial pain associated with ABRS.
Narcotics are rarely necessary and should be discouraged
because of potential adverse events.

Topical and Oral Steroids
Topical nasal steroids have been used alone or in combination
with oral antibiotics for symptomatic relief of ABRS.

Prescription drugs studied in these trials include mometasone,89-91 fluticasone,92 flunisolide,93 and budesonide.94 An
over-the-counter intranasal steroid, triamcinolone acetonide,
is also available but has not been studied explicitly for ABRS.
A Cochrane review,95 which included 4 RCTs of topical
intranasal steroid vs placebo or no intervention as monotherapy for ABRS, found that steroids increased the rate of symptom improvement from 66% to 73% after 15 to 21 days (risk
ratio, 1.10; 95% CI, 1.02-1.18). The studies had low risk of
bias, and only minor adverse events were reported, which
included epistaxis, headache, and nasal itching. The authors
concluded that clinicians should weigh the modest (number
needed to treat of 14) but clinically important benefits of intranasal steroid therapy against the associated cost and minor
adverse events.
Although intranasal steroid therapy has been used as an
adjunct to oral antibiotic therapy for managing ABRS, the
results may not apply to patients with sporadic ABRS as
defined in this guideline. Dolor and colleagues92 increased the
rate of treatment success for ABRS at 3 weeks from 74% to
93% when adding fluticasone nasal spray to oral cefuroxime,
but all the patients studied had a history of CRS or recurrent
ARS. Conversely, Williamson and colleagues94 studied
patients with nonrecurrent ARS and found no benefits for
amoxicillin alone, or with topical budesonide, over placebo.
This study, however, may have included many patients with
VRS, because most patients had symptoms for less than 10
days (median of 7 days) and would not meet our diagnostic
criteria for ABRS (Table 4).
A Cochrane review96 of systemic steroids for ABRS found
no benefit over placebo when oral steroids were used as
monotherapy. Limited data from 5 trials were found to suggest
that oral steroids used in combination with antibiotics may
have a modest short-term beneficial effect for symptom relief
(number needed to treat of 7), but confidence in results was
limited by a significant risk of attrition bias caused by missing
outcomes. Adverse events were mild (nausea, vomiting, gastric complaints), but the authors conclude that additional
research is needed for adequate confidence in the true effect of
systemic steroids.

Saline Irrigation, Decongestants, Antihistamines,
and Guaifenesin
Nasal saline irrigation, alone or in conjunction with other
adjunctive measures, may improve quality of life, decrease
symptoms, and decrease medication use for ABRS, particularly in patients with frequent sinusitis. Buffered hypertonic
(3%-5%) saline irrigation showed a modest benefit for ARS
in 2 clinical trials.97,98 Compared with isotonic saline, hypertonic saline may have a superior anti-inflammatory effect and
better ability to thin mucous and transiently improve mucociliary clearance.99-101 One randomized controlled trial of
patients with the common cold and ARS, however, found no
difference in outcomes for hypertonic saline, normal saline, or
observation.102 There are no systematic reviews assessing the
use of nasal saline irrigation in ABRS in adults.
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Topical and systemic decongestants (sympathomimetics)
have been used to treat nasal congestion associated with the
common cold for many years.103-107 There are no RCTs that specifically study the efficacy of decongestants for ABRS, but 2
small studies have shown that xylometazoline nasal spray
reduces congestion of sinus and nasal mucosa on imaging studies65,108 and is superior to a single orally administered dose of
pseudoephedrine.108 Another small, nonrandomized study
showed improved outcomes when xylometazoline spray was
added to antibiotics for ABRS.97 Topical decongestants should
not be used more than 3 to 5 consecutive days without a prolonged intervening drug-free period due to their propensity to
cause rebound congestion and rhinitis medicamentosa.87
Antihistamines have no role in the symptomatic relief of
ABRS in nonatopic patients.47,59,109 No studies support their
use in an infectious setting, and antihistamines may worsen
congestion by drying the nasal mucosa. Conversely, 1 randomized controlled trial in allergic patients with ABRS
showed reduced sneezing and nasal congestion for loratadine
vs placebo when used as an adjunct to antibiotics and oral
corticosteroids.110 Antihistamine therapy, therefore, can be
considered for patients with ABRS whose symptoms support
a significant allergic component. In this regard, second-generation H1-antagonists cause less sedation and anticholinergic
side effects than do older first-generation H1-antagonists.111
Guaifenesin is a water- and alcohol-soluble agent that is
used as an expectorant to loosen phlegm and bronchial secretions. The product is available over the counter and is sometimes recommended to “loosen” nasal discharge, but there is
no evidence regarding the effect, if any, on symptomatic relief
of ABRS.
STATEMENT 4. INITIAL MANAGEMENT OF ACUTE
BACTERIAL RHINOSINUSITIS (ABRS): Clinicians
should either offer watchful waiting (without antibiotics) or
prescribe initial antibiotic therapy for adults with uncomplicated ABRS. Watchful waiting should be offered only
when there is assurance of follow-up, such that antibiotic
therapy is started if the patient’s condition fails to improve
by 7 days after ABRS diagnosis or if it worsens at any time.
Recommendation based on systematic reviews of double-blind
randomized controlled trials with some heterogeneity in diagnostic criteria and illness severity and a relative balance of
benefit and risk.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Make explicit to
clinicians and patients that not prescribing antibiotics for clinically diagnosed ABRS is an appropriate
initial management strategy, because many patients
will improve spontaneously and antibiotics could be
started later if follow-up was assured.
• Level of confidence in evidence: Medium
• Aggregate evidence quality: Grade A, multiple systematic reviews of randomized controlled trials with
some heterogeneity in diagnostic criteria and illness
severity
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• Benefit: Promote more informed, shared decision making regarding whether or not to prescribe initial antibiotics for ABRS given the favorable natural history in
placebo groups, the small to modest benefits of antibiotic therapy, and the higher rates of adverse events
when antibiotics are prescribed; more selective initial
use of antibiotics will reduce adverse events and the risk
of bacterial resistance
• Risks, harms, costs: Antibiotics could be withheld
from patients who would have derived benefit from
their use; antibiotics could be prescribed to patients
who would have improved equally on their own.
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm (regarding the decision for initial management)
• Value judgments: Perception by the GUG that watchful waiting, without antibiotics, is an underused strategy for initial management of uncomplicated ABRS,
despite existing guidelines and systematic reviews
that support this approach.
• Intentional vagueness: No restrictions have been
stated for illness severity (eg, mild, moderate, or
severe), which was done in the prior guideline,
because insufficient evidence to determine that
severity would affect outcomes of antibiotic therapy,
including the potential for complications.
• Role of patient preferences: Large role for shared
decision making
• Exceptions: Complicated sinusitis, immune deficiency, or coexisting bacterial illness; the clinician
should also consider the patient’s age, general health,
cardiopulmonary status, and comorbid conditions
when assessing suitability for watchful waiting.
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: No difference of opinion
regarding the choice to initially observe or prescribe
antibiotics (one abstention); minor difference of
opinion (1 against, 9 in favor) regarding the decision
to remove severity (eg, mild illness) as a criterion for
watchful waiting

Supporting Text
The purpose of this statement is to emphasize that both watchful waiting and antibiotic therapy are appropriate, evidencebased strategies for the initial management of uncomplicated
ABRS. The precursor to this guideline1 endorsed watchful
waiting without an antibiotic as an option for initial management, even when ABRS signs and symptoms had persisted for
10 days or longer. More recent evidence, however, allows
elevating watchful waiting to the status of a recommendation
(not just an option). Moreover, whereas the prior guideline
restricted watchful waiting to patients with only “mild”
ABRS, current evidence supports offering this to patients
regardless of illness severity.
Watchful waiting for ABRS refers to deferring antibiotic
treatment of selected patients for up to 7 days after diagnosis
of ABRS and limiting management to symptomatic relief.
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Patients are candidates for watchful waiting when follow-up
is ensured and a system is in place that permits reevaluation if
the illness persists or worsens. Antibiotics are started if the
patient’s condition fails to improve by 7 days following ABRS
diagnosis or worsens at any time.

Outcomes of Placebo vs Antibiotic Therapy
Four systematic reviews of RCTs, all published since the prior
version of this guideline,1 have addressed the performance of
antibiotics compared with placebo for the management of
ABRS.112-115 All of the analyses included RCTs that diagnosed
patients on clinical signs and symptoms only. Some of the
included RCTs also used radiology, serology, or microbiology
studies to confirm the diagnosis. Collectively, the systematic
review findings can be summarized as follows:
• Cure or improvement rates at 7 to 15 days favored
antibiotics but the clinical benefit was small: 91% for
antibiotic therapy vs 86% for patients who received
placebo. The number needed to treat for benefit
ranged from 11 to 15 patients and odds ratios for
overall treatment effect ranged from 1.25 to 1.87.
• Duration of pain or illness associated with ABRS did
not show any consistent relationship to initial management.113
• Adverse events were more common in the antibiotictreated patients (odds ratio, 1.87 to 2.10; number
needed to harm, 8.1), but the rate of dropout due
to adverse events was small (1%-1.5%) and similar
between both groups.
• Complications were similar regardless of initial management.
While the RCTs that comprised these meta-analyses typically excluded from randomization patients with “severe”
disease, they did not specifically or consistently define what
was meant by this term. As a result, there is no evidence supporting or refuting the stance that patients with more severe
ABRS should always be treated with initial antibiotics. One
study found ARS patients with pharyngeal purulence to be
more likely to benefit from antibiotics.114 Unfortunately, the
literature is otherwise lacking on which patients may benefit
more or less from antibiotic therapy. Further, there is no conclusive evidence that increased age or allergic rhinitis predicts
a prolonged or chronic course of ABRS116,117 or any evidence
that older patients benefit more from antibiotic therapy.114
This guideline differs from its previous version1 in no longer
restricting watchful waiting to patients with mild to moderate
ABRS because evidence is lacking to support additional benefits
of antibiotic therapy for more severe presentations. This approach
also differs from other guidelines and consensus statements that
recommend antibiotics for patients with severe ABRS, manifesting as high fever and severe or worsening facial pain.15,19,69

Shared Decision Making with Patients
Clinicians deciding whether or not to treat ABRS with antibiotics should also solicit and consider patient preference and

determine the relevance of existing evidence to their specific
practice setting and patient population. Some patients may
place great value on avoiding antibiotic therapy, whenever
possible, but others may request initial antibiotics because
they value the small but significant increase in clinical
improvement they provide. Regardless of which initial strategy is used, clinicians should provide patients with clear
information on management options, including symptomatic
relief (Table 6). Clinicians may also find it helpful to evaluate the patient’s preexisting knowledge and attitudes about
antibiotic therapy and ABRS, because they could affect treatment preference.
Some patients will fail a period of watchful waiting and
will benefit from antibiotics. To avoid the expense and inconvenience of another office visit in these patients, the clinician
may wish to use a WASP (wait-and-see antibiotic prescription) or a SNAP (safety net antibiotic prescription). Such a
prescription, with instructions on when to fill, can provide a
sense of security for the patient who agrees to initial watchful
waiting and is concerned about accessing the clinician to
obtain an antibiotic prescription, if necessary. Patients are
informed that they should fill the prescription and begin antibiotic therapy if they fail to improve within 7 days or if they
worsen at any time. They should also call the physician’s
office and let them know they have begun antibiotic therapy.
STATEMENT 5. CHOICE OF ANTIBIOTIC FOR ACUTE
BACTERIAL RHINOSINUSITIS (ABRS): If a decision is
made to treat ABRS with an antibiotic agent, the clinician
should prescribe amoxicillin with or without clavulanate as
first-line therapy for 5 to 10 days for most adults. Recommendation based on randomized controlled trials with heterogeneity and
noninferiority design with a preponderance of benefit over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Discourage initial
prescribing of antibiotics other than amoxicillin, with
or without clavulanate, that may have lower efficacy
or have comparable efficacy but more adverse events.
• Aggregate evidence quality: Grade A, systematic
reviews of randomized controlled trials with heterogeneity and noninferiority design
• Level of confidence in evidence: Moderate regarding
choice of antibiotic but lower regarding the optimal
duration of antibiotic therapy because of limited supporting evidence and statistical power
• Benefit: Clinical outcomes that are comparable to
broader spectrum antibiotics for initial therapy;
potential reduced bacterial resistance by using a
narrow-spectrum antibiotic as first-line therapy;
cost-effectiveness of amoxicillin vs other antibiotic
choices
• Risks, harms, costs: Potential increased gastrointestinal adverse effects with amoxicillin-clavulanate
compared with other antibiotics; adverse effects
from penicillin allergy
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Table 6. Patient Information Sheet on Treating Acute Bacterial Rhinosinusitis (ABRS).
Question
How long will it take before
I feel better?
Is there anything I can do for
symptomatic relief?

Is there anything I should not do?
If I have ABRS, do I have to take an
antibiotic?
Is there any downside to using
antibiotic?
What is “watchful waiting” for ABRS?
How is watchful waiting done?

If I use an antibiotic, for how many days
should I take it?

Answer
Most patients with ABRS feel better within 7 days, and by 15 days, about 90% are cured or
improved.
There are several ways to relieve sinusitis symptoms that should be discussed with your doctor to
decide which are best for you:
1. Acetaminophen or ibuprofen can relieve pain and fever.
2. Saline irrigations, or washing out the nose with salt water, can relieve symptoms and remove
mucus that is hard to blow out.
3. Nasal steroid sprays can reduce symptoms after 15 days of use, but the benefit is small (about
14 people must use them to get 1 person better), and side effects include headache, nasal
itching, and nosebleeds.
Decongestants may help you breathe easier and can be taken as a nasal spray (for no more than 3
days in a row to avoid worsening congestion) or by mouth.
Antihistamines and oral steroid medicines should not be used routinely because they have side effects
and do not relieve symptoms.
No, both watchful waiting and antibiotic therapy are proven ways to treat ABRS. Most people get
better naturally, and antibiotics only slightly increase symptom relief (about 10 to 15 people
must use antibiotics to get 1 more person better after 7-15 days).
Antibiotics have side effects that include rash, upset stomach, nausea, vomiting, allergic reactions,
and causing resistant germs.
Watchful waiting means delaying antibiotic treatment of ABRS for up to 7 days after diagnosis to
see if you get better on your own.
Your doctor can give you an antibiotic prescription, but you should only fill the prescription and
take the antibiotic if you do not get better after 7 days or if you get worse at any time. If you do
use the antibiotic, contact your doctor’s office and let them know.
Antibiotics are usually given for 10 days to treat ABRS, but shorter courses may be equally
effective. Ask your doctor about a 5- to 7-day course of antibiotics since side effects are less
common.

• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Promote safe and cost-effective
initial therapy
• Intentional vagueness: Whether to prescribe amoxicillin or amoxicillin-clavulanate is at the discretion
of the clinician, as is the duration of therapy because
systematic review has not shown consistent benefits for 10 days of therapy compared with shorter
courses. A longer course of therapy may be appropriate for more severe illness or when symptoms persist
despite a shorter course.
• Role of patient preferences: Moderate role for shared
decision making; large role in determining duration
of antibiotic therapy since adverse events are reduced
with shorter duration of therapy.
• Exceptions: Patients with penicillin allergy for whom
amoxicillin is contraindicated
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to promote prescribing of
antibiotics with known efficacy and safety for ABRS and to
reduce prescribing of antibiotics with potentially inferior efficacy because of more limited coverage of the usual pathogens

that cause ABRS in adults. A secondary goal is to promote
cost-effective antibiotic therapy of ABRS.
The rationale for antibiotic therapy of ABRS is to eradicate
bacterial infection from the sinuses, hasten resolution of
symptoms, and enhance disease-specific quality of life.
Antibiotic therapy should be efficacious, cost-effective, and
result in minimal side effects. Dozens of RCTs have assessed
the comparative clinical efficacy of antibiotics for ABRS in
adults,112 with many trials either funded by pharmaceutical
companies or conducted by authors associated with the pharmaceutical industry.48

Choice of Initial Antibiotic for ABRS
No significant differences have been found in clinical outcomes
for ABRS among different antibiotic agents. A systematic
review112 and 2 RCTs118,119 of sinusitis patients with radiologic
or bacteriologic confirmation found no significant difference in
rates of clinical resolution for patients treated with amoxicillin
or amoxicillin-clavulanate compared with cephalosporins or
macrolides. Another review48 found no differences in 11 comparative meta-analyses but did find a small decrease in failure
rates for amoxicillin-clavulanate vs cephalosporins (number
needed to treat of 30).
The justification for amoxicillin as first-line therapy for most
patients with ABRS relates to its safety, efficacy, low cost, and
narrow microbiologic spectrum.5,11,112,120-122 Consideration to
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Table 7. Factors That Would Prompt Clinicians to Consider Prescribing Amoxicillin-Clavulanate Instead of Amoxicillin Alone for Initial
Management of Acute Bacterial Rhinosinusitis (ABRS).
Factor

Comment

Situations in which bacterial resistance
is likely

Antibiotic use in the past month
Close contact with treated individuals, health care providers, or a health care environment
Failure of prior antibiotic therapy
Breakthrough infection despite prophylaxis
Close contact with a child in a daycare facility
Smoker or smoker in the family
High prevalence of resistant bacteria in community
Presence of moderate to severe
Moderate to severe symptoms of ABRS
infection
Protracted symptoms of ABRS
Frontal or sphenoidal sinusitis
History of recurrent ABRS
Presence of comorbidity or extremes of Comorbid conditions, including diabetes and chronic cardiac, hepatic, or renal disease
life
Immunocompromised patient
Age older than 65 years

prescribing amoxicillin-clavulanate for adults with ABRS is
given to those at a high risk of being infected by an organism
resistant to amoxicillin. Factors that would prompt clinicians to
consider prescribing amoxicillin-clavulanate instead of amoxicillin are listed in Table 7.123,124
The use of high-dose amoxicillin with clavulanate (2 g
orally twice daily or 90 mg/kg/d orally twice daily) is recommended15 for adults with ABRS who are at a high risk of being
infected with an amoxicillin-resistant organism. High-dose
amoxicillin is preferred over standard-dose amoxicillin primarily to cover penicillin nonsusceptible (PNS) Streptococcus
pneumoniae. This risk exists in those from geographic regions
with high endemic rates (>10%) of invasive PNS S pneumoniae, those with severe infection (eg, evidence of systemic
toxicity with temperature of 39°C [102°F] or higher, and
threat of suppurative complications), age >65 years, recent
hospitalization, antibiotic use within the past month, or those
who are immunocompromised.125

Penicillin-Allergic Patients
For penicillin-allergic patients, either doxycycline or a respiratory fluoroquinolone (levofloxacin or moxifloxacin) is recommended as an alternative agent for empiric antimicrobial
therapy. Fluoroquinolones, however, are not recommended
for first-line therapy of ABRS in patients without penicillin
allergy because outcomes are comparable to amoxicillinclavulanate, and adverse events are higher in some trials.126
Combination therapy with clindamycin plus a third-generation
oral cephalosporin (cefixime or cefpodoxime) is recommended in adults with a history of non–type I hypersensitivity
to penicillin.
Macrolide antibiotics and trimethoprim-sulfamethoxazole
are not recommended for initial therapy of ABRS. The high
prevalence of macrolide-resistant S pneumoniae in the United
States (>40%)124 and the high rates of resistance to trimethoprimsulfamethoxazole among both S pneumoniae (50%) and

Haemophilus influenzae (27%) may result in treatment failures,127 but this concern has not been substantiated by comparisons in RCTs.

Duration of Therapy and Adverse Events
Most trials of ABRS administer antibiotic for 10 days. A systematic review of 12 randomized controlled trials with radiologically confirmed ABRS found no difference in clinical
success for antibiotics given for 3 to 7 days vs a 6- to 10-day
course of therapy.128 Similar findings have been noted in other
trials, with similar resolution rates up to 3 weeks after treatment regardless of therapy duration.48,129-131 When 5 days of
antibiotic therapy is compared with 10 days, similar success
rates are again observed.128 Adverse events are common with
antibiotic therapy, but the diverse reporting among studies
precludes meaningful comparisons of rates across different
antibiotic classes.48 An average event rate of 15% to 40% is
observed, with the most frequent complaints being nausea,
vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, skin rash, photosensitivity, and vaginal moniliasis. Adverse events rarely
are of sufficient severity to cause a change in therapy, but the
impact of antibiotics on bacterial resistance must also be
considered.
Adverse events are more common with antibiotic therapy
compared with watchful waiting and are more common with
10 days of therapy compared to shorter courses. Antibiotic
therapy increases adverse event rate by, on average, 10% to
12% over placebo,112,113 with an odds ratio of 1.8 to 2.1.113,115
Conversely, the incidence of adverse events is lower when
antibiotics are given for 5 days instead of 10 days (odds ratio,
0.79),128 so short courses should be considered for patients
with less severe illness.

Bacteriology of ABRS
The most common bacterial species isolated from the maxillary sinuses of patients with initial episodes of ABRS are
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S pneumoniae, H influenzae, and Moraxella catarrhalis,5,132
the latter being more common in children. A review of sinus
aspiration studies performed in adults with ABRS suggests
that S pneumoniae is isolated in approximately 20% to 43%
of aspirates, H influenzae in 22% to 35%, M catarrhalis in 2%
to 10%, and Staphylococcus aureus in 10%.66,133-136
Resistance patterns must be considered when prescribing
antibiotics for ABRS to avoid using an antibiotic that may be
rendered ineffective by bacterial resistance. For example,
β-lactamase producing H influenzae has a prevalence of 27%
to 43% in the United States137 and would not be expected to
respond to amoxicillin unless clavulanate was added.
Similarly, the prevalence of penicillin-resistant S pneumoniae
varies geographically, being highest in the Southeast (about
25%) and lowest in the Northwest (about 9%). Last, S aureus,
which is found in up to 10% of cases of ABRS, nearly always
produces β-lactamase,136,138 making it resistant to amoxicillin
but not amoxicillin-clavulanate.
The bacteriology of ABRS has changed since immunization
of children with pneumococcal conjugate vaccine (PCV) was
introduced in 2000. When patients with ABRS underwent middle
meatal culture, the recovery of S pneumoniae decreased (35%
postvaccination vs 46% prevaccination), but recovery of H influenzae increased (36% prevaccination vs 43% postvaccination).123
In addition to a shift in organism prevalence, PCV has decreased
the prevalence of invasive S pneumoniae isolates that are penicillin resistant to about 8% to 11%.127,138,139 The introduction of the
13-valent PCV in 2010 may further decrease the prevalence of
invasive pneumococcal infections,140 making it easier to manage
pneumococcus as an ABRS pathogen.
STATEMENT 6. TREATMENT FAILURE FOR ACUTE
BACTERIAL RHINOSINUSITIS (ABRS): If the patient
fails to improve with the initial management option by 7
days after diagnosis or worsens during the initial management, the clinician should reassess the patient to confirm
ABRS, exclude other causes of illness, and detect complications. If ABRS is confirmed in the patient initially
managed with observation, the clinician should begin
antibiotic therapy. If the patient was initially managed
with an antibiotic, the clinician should change the antibiotic. Recommendation based on randomized controlled trials with limitations supporting a cut-point of 7 days for lack
of improvement and expert opinion and first principles for
changing therapy with a preponderance of benefit over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Define realistic
expectations regarding clinical response to initial
management and to articulate clearly when reassessment of the patient is warranted
• Aggregate evidence quality: Grade B, randomized
controlled trials with limitations supporting a cut-point
of 7 days for lack of improvement; Grade D, expert
opinion and first principles for changing therapy,
including the use of rescue antibiotic in randomized
controlled trials
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• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Prevent complications, detect misdiagnosis,
institute effective therapy
• Risks, harms, costs: Delay of up to 7 days in changing therapy if patient fails to improve; medication
cost
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Avoid excessive classification as
treatment failures because of a premature time point
for assessing outcomes; emphasize importance of
worsening illness in definition of treatment failure
• Intentional vagueness: How to define worsening is
left to the judgment of the clinician and patient, but
there was group consensus that fluctuations in signs
and symptoms within the first 48 to 72 hours of initial therapy were not uncommon and not necessarily
indicative of failure.
• Role of patient preferences: None (unless the patient
declines reassessment)
• Exceptions: Include but are not limited to severe illness, complicated sinusitis, immune deficiency, prior
sinus surgery, or coexisting bacterial illness; the clinician should also consider the patient’s age, general
health, cardiopulmonary status, and comorbid conditions in determining an appropriate cut-point for
assessing treatment failure; changing antibiotic therapy before failure would be appropriate in the face of
adverse treatment effects.
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to emphasize that signs and
symptoms of ABRS should generally improve within 7 days
of diagnosis, but if they do not improve, or if they worsen at
any time, the clinician should reassess the patient. A cut-point
of 7 days to define treatment failure can help avoid unnecessary drugs or diagnostic tests caused by prematurely concluding the patient has failed treatment after only a few days,
when randomized controlled trials show that improvement
may take up to 7 days even when antibiotics are initially
prescribed.1

Initial Treatment Failure of Presumed ABRS
Initial treatment failure of ABRS occurs when the patient
worsens or fails to improve with the initial management
option by 7 days after diagnosis. Assessing patients who fail
initial treatment is important to reaffirm the diagnosis (Table
4), detect complications, exclude other causes of illness, and
change management, if necessary. Worsening is defined as
progression of presenting signs or symptoms of ABRS or
onset of new signs or symptoms. Failure to improve is lack of
reduction in presenting signs or symptoms of ABRS by 7 days
after diagnosis, which would not apply if the patient had persistent, yet gradually improving, symptoms.
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The rationale for using a cut-point of 7 days after initial
diagnosis to assess treatment failure for ABRS is based on
clinical outcomes in RCTs. A systematic review of ABRS by
Rosenfeld and colleagues1 found that between 7 and 12 days
after trial enrollment, 73% of patients randomized to placebo
have clinical improvement, rising to 85% when antibiotics are
administered. A subsequent Cochrane review112 had similar
findings, with 86% cure or improvement at 7 to 15 days after
receiving placebo and 91% after antibiotic therapy.
Defining treatment failure as a lack of clinical improvement within 7 days would result in an acceptable percentage
of poor outcomes. Rates of improvement at 3 to 5 days are
only 30% for placebo with a nonsignificant rise to 41% for
antibiotic.1 A cut-point of 5 days, therefore, would overdiagnose treatment failure since about two-thirds of patients would
not have improved by that time, regardless of initial therapy.
Using a stricter criterion of clinical cure (instead of improvement) would result in a failure rate of over 50% at 7 to 12
days. Clinicians and patients must therefore understand that
ABRS may take up to 7 days to improve, persistence or minor
worsening prior to 7 days does not necessarily indicate treatment failure, and complete cure (absence of all signs and
symptoms) may take 14 days or longer.
Patients included in RCTs may not have identical risk factors or illness severity compared with patients not included in
(or excluded from) RCTs. Therefore, a 7-day cut-point for
improvement may not apply to patients with severe illness,
complicated sinusitis, immune deficiency, prior sinus surgery,
or coexisting bacterial illness; the clinician should also consider the patient’s age, general health, cardiopulmonary status,
and comorbid conditions in determining an appropriate cutpoint for assessing treatment failure.

Assessing the Patient with ABRS Who Fails
Initial Treatment
Clinicians should confirm the diagnosis of ABRS by applying
the diagnostic criteria in Table 4. If the patient does not have
the symptom cluster of “up to 4 weeks purulent nasal drainage
. . . accompanied by nasal obstruction, facial pain-pressurefullness, or both” but instead has individual symptoms, alternate diagnoses should be explored. Migraines, tension
headaches, cluster headaches, and temporomandibular joint
disorder are common causes of facial pain that can be mistaken for ABRS. Similarly, nasal discharge or congestion can
arise from common noninfectious causes that include allergic
rhinitis, vasomotor rhinitis, deviated nasal septum, and nasal
valve collapse. Imaging studies are not indicated for uncomplicated ABRS but may be appropriate to “rule out” ABRS
(eg, a misdiagnosis) if the patient does not respond to therapy.
Patients with a reconfirmed diagnosis of ABRS who fail
treatment, especially those with a worsening pattern of illness,
should be examined for complications that include orbital or
intracranial spread of infection. Suggestive findings on physical
examination include proptosis, visual changes, severe headache, abnormal extraocular movements, changes in mental status, and periorbital inflammation, edema, or erythema. Acute

frontal sinusitis typically causes severe headache localized to
the forehead over the orbits, with tenderness produced by pressure on the floor of the frontal sinus. Sphenoidal sinusitis typically causes a dull ache in the back of head, specifically over the
occiput with radiation to the frontal and retro-orbital regions.
Culture of nasal secretions may help guide subsequent antibiotic therapy and is best performed by direct sinus aspiration
rather than by nasopharyngeal swab. Endoscopically guided
cultures of the middle meatus are an alternative in adults. A
systematic review by Benninger and colleagues63 showed that
endoscopically directed cultures of the middle meatus had a
sensitivity of 81%, specificity of 91%, positive predictive
value of 83%, negative predictive value of 89%, and overall
accuracy of 87% (95% CI, 81%-93%) compared with direct
sinus aspiration.

Antibiotic Therapy for ABRS Initial Treatment
Failures
If the diagnosis of ABRS is confirmed and the treatment failure involves a patient managed initially with observation, the
clinician should begin treatment with amoxicillin with or
without clavulanate as discussed in the preceding section. For
penicillin-allergic patients, either doxycycline or a respiratory
fluoroquinolone (levofloxacin or moxifloxacin) is recommended. Combination therapy with clindamycin plus a thirdgeneration oral cephalosporin (cefixime or cefpodoxime) is
recommended in adults with a history of non–type I hypersensitivity to penicillin.
Patients who were initially treated with amoxicillin without clavulanate can be treated with high-dose amoxicillin plus
clavulanate, doxycycline, a respiratory fluoroquinolone (levofloxacin or moxifloxacin), or the combination of clindamycin
plus a third-generation oral cephalosporin (cefixime or
cefpodoxime).
If, while on antibiotic therapy, the patient worsens or fails
to improve after 7 days, infection with drug-resistant bacteria
should be considered and should prompt a switch to alternate
antibiotic therapy and reevaluation of the patient. When a
change in antibiotic therapy is made, the clinician should consider the limitations in coverage of the initial agent.5 For
example, in patients receiving amoxicillin, it is common to
identify a β-lactamase producing H influenzae or M catarrhalis. Recovery of S pneumoniae with reduced susceptibility
to β-lactams, macrolides, tetracyclines, and trimethoprimsulfamethoxazole is also common and has been strongly correlated with previous antibiotic therapy.
Very few studies have investigated the microbiology of
treatment failure in ABRS; however, those that cultured sinus
material identified a large percentage of bacteria with reduced
susceptibility to the original antibiotic.125,141-145 Brook and
Gober125 performed consecutive nasopharyngeal cultures of
20 children with ABRS who failed initial empiric antimicrobial therapy. Enhanced levels of resistance as demonstrated by
a minimum inhibitory concentration (MIC) at least 2-fold
higher than for the pretreatment isolate was observed in 49%
of patients.
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The choice of antibiotic for ABRS treatment failure is based
on adequate coverage of anticipated bacteria or on antimicrobial sensitivity results if a culture was obtained. Antibiotic
exposure increases the likelihood of resistant organisms, such
as β-lactam and doxycycline-resistant S pneumoniae and
β-lactamase producing H influenzae and M catarrhalis.141,146-148
Predicting the likelihood of adequate antibiotic coverage for
resistant organisms is addressed by studies of pharmacokinetics, in vitro susceptibility testing, and minimum inhibitory concentration.149-154 Experimental and clinical studies suggest a
relationship between treatment outcomes and pharmacodynamic concepts but involve extrapolations from acute otitis
media and community-acquired pneumonia.
Optimal therapy of multi-drug-resistant S pneumoniae and
β-lactamase producing H influenzae and M catarrhalis would
include high-dose amoxicillin-clavulanate (4 g/d amoxicillin
equivalent) or a respiratory fluoroquinolone (levofloxacin,
moxifloxacin). These agents would also cover less common
pathogens, such as S aureus and anaerobic bacteria. Conversely,
oral cephalosporins and macrolides are predicted to offer inadequate coverage for S pneumoniae or H influenzae.
STATEMENT 7A. DIAGNOSIS OF CHRONIC RHINOSINUSITIS (CRS) OR ACUTE RHINOSINUSITIS (ARS):
Clinicians should distinguish CRS and recurrent ARS from
isolated episodes of acute bacterial rhinosinusitis and other
causes of sinonasal symptoms. Recommendation based on
cohort and observational studies with a preponderance of benefit
over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Raise awareness
of the distinct clinical entities of CRS and recurrent
ARS so that appropriate management strategies may
be implemented
• Aggregate evidence quality: Grade C, cohort and
observational studies
• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Distinguish conditions that might benefit
from additional management strategies than isolated
cases of ABRS
• Risks, harms, costs: Potential misclassification of illness because of overlapping symptomatology with
other illnesses; no cost
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Importance of accurate diagnosis
• Intentional vagueness: None
• Role of patient preferences: Not applicable
• Exceptions: None
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to improve awareness of the
distinct clinical entities of CRS, with and without polyps, and
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recurrent ARS so that appropriate management strategies may
be implemented. These strategies may include additional
diagnostic tests, medical therapy, and surgical interventions.
CRS, with and without polyps, and recurrent ARS are temporal- and frequency-based patterns of illness (Table 8) that
are distinct from isolated episodes of ABRS.13,60,155 In both
diagnoses, the clinical presentation, disease impact, subsequent diagnostic evaluation, and therapy differ significantly
from ABRS. Furthermore, because of the chronicity and variety of symptoms that accompany CRS with or without polyps
and recurrent ARS, these should be distinguished from other
causes of symptoms that are commonly associated with sinonasal disorders.

CRS with and without Polyps
Symptoms of CRS vary in severity and prevalence. Nasal
obstruction is most common (81%-95%) followed by facial
congestion-pressure-fullness (70%-85%), discolored nasal
discharge (51%-83%) and hyposmia (61%-69%). The presence of 2 or more signs or symptoms persisting beyond 12
weeks is highly sensitive for diagnosing CRS, but symptombased criteria alone are relatively nonspecific.78,156-158
Diagnosing CRS requires that inflammation be documented (polyps, edema, or purulent mucus) in addition to persistent symptoms.155,156,159 Examination of the nasal cavity can
be performed using an endoscope or a headlight and nasal
speculum, with specific attention to the middle turbinate and
middle meatus (Figure 3); an otoscope may also be used but
is suboptimal. Edema is often characterized by a boggy or
swollen appearance to the mucosa as well as a lighter shade of
pink or white mucosa (Figure 4). Inflammation could also
manifest with polyps in the nasal cavity or middle meatus
(Figure 5). Rarely, CRS may be suspected based primarily on
objective findings (eg, nasal polyps or CT imaging) when
other conditions have been excluded.
Distinguishing CRS from conditions with similar symptoms can be difficult. Using CT imaging as the criterion standard, the true prevalence of CRS in patients referred for
evaluation of potential CRS based on patients’ reported symptoms ranges from 65% to 80%. This prevalence may be lower
in primary care settings. CRS may be accompanied by headache, fever, cough, halitosis, fatigue, dental pain, and other
nonspecific signs or symptoms. Therefore, the differential
diagnosis of CRS includes allergic rhinitis, nonallergic rhinitis, vasomotor rhinitis, eosinophilic nonallergic rhinitis, nasal
septal deformity, and nonrhinogenic causes of facial pain. The
latter include neurologic disorders, such as vascular headaches, migraine, cluster headache, trigeminal neuralgia, and
other facial pain syndromes.45,161,162
CRS is primarily an inflammatory disease, with occasional
exacerbations (ABRS) associated with infection. Treating the
episodic infections alone leaves the underlying condition
untreated, likely contributing to an increased frequency of
exacerbations. In this way, CRS is very similar to chronic
bronchitis. CRS is associated with sinus edema and impaired
mucociliary clearance. With edema-related obstruction and
retained mucus, bacterial infection can more easily set up
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Table 8. Definitions of Chronic Rhinosinusitis and Recurrent Acute Rhinosinusitis.
Term
Chronic rhinosinusitis

Recurrent acute rhinosinusitis

Definition
Twelve weeks or longer of two or more of the following signs and symptoms:
• mucopurulent drainage (anterior, posterior, or both),
• nasal obstruction (congestion),
• facial pain-pressure-fullness, or
• decreased sense of smell.
AND inflammation is documented by one or more of the following findings:
• purulent (not clear) mucus or edema in the middle meatus or anterior ethmoid region,
• polyps in nasal cavity or the middle meatus, and/or
• radiographic imaging showing inflammation of the paranasal sinuses.
Four or more episodes per year of acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) without signs or
symptoms of rhinosinusitis between episodes:
• each episode of ABRS should meet diagnostic criteria in Table 4

Figure 3. Paired images of the right middle meatus in an artist’s view (left) and endoscopic view (right). Reproduced with permission from
Palmer et al.160.

within the sinuses. Therefore, when CRS is present, it should
be treated with medications and other therapies that will target
the underlying inflammatory disorder.

Recurrent Acute Rhinosinusitis

Figure 4. Endoscopic image of edema in the right middle meatus;
needle tip points to the apex of the middle turbinate. Reproduced
with permission from Palmer et al.160

Recurrent acute rhinosinusitis is diagnosed when 4 or more
episodes of ABRS occur in the past 12 months without signs
or symptoms of rhinosinusitis between episodes.60 Although
recognized as a distinct form of rhinosinusitis, only a few
cohort studies have documented the characteristics and clinical impact of recurrent acute rhinosinusitis. The frequency
cutoff for a minimum number of episodes to be considered for
the diagnosis of recurrent acute rhinosinusitis from a multidisciplinary panel has reaffirmed a minimum cutoff of 4 or more
episodes per year of ABRS.155
The proper diagnosis of recurrent ARS requires that each episode meets the criteria for ABRS (Table 4). Confirming a true
bacterial episode of rhinosinusitis is desirable, but not essential,
for substantiating an underlying diagnosis of recurrent ARS. In
such cases, examination of the patient during an episode of ABRS
(among the 4 episodes occurring per year) is necessary to
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Figure 5. Paired images through an endoscope and a nasal speculum (circled image) showing polyps from the right middle meatus, filling
the space in the nasal cavity between the inferior turbinate (on the left side of the image) and nasal septum (on the right). Reproduced with
permission from Palmer et al.160

corroborate the diagnosis.163 Examination of the middle meatus
for purulence in the decongested state may strongly suggest
ABRS and allows endoscopically guided culture.164
ARS should be distinguished from isolated ABRS because
of a greater disease burden, diagnostic approach, and approach
to management. The symptom burden of recurrent ARS is
similar to CRS, but antibiotic utilization is higher.163 Patients
with both conditions may benefit from nasal culture or imaging studies. Neither chronic antibiotic therapy165 nor nasal steroids166 have demonstrated benefit in reducing episodes of
recurrent acute sinusitis. An allergy-immunology evaluation
may be considered to detect coexisting allergic rhinitis or an
underlying immunologic deficiency. Sinus surgery may be
considered in patients with recurrent ARS.167
STATEMENT 7B. OBJECTIVE CONFIRMATION OF A
DIAGNOSIS OF CHRONIC RHINOSINUSITIS (CRS):
The clinician should confirm a clinical diagnosis of CRS
with objective documentation of sinonasal inflammation,
which may be accomplished using anterior rhinoscopy,
nasal endoscopy, or computed tomography. Strong recommendation based on cross-sectional studies with a preponderance of benefit over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Reduce overdiagnosis of CRS based on self-reported symptoms
• Aggregate evidence quality: B, cross-sectional studies
• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Improved diagnostic certainty for CRS and
fewer false-positive diagnoses, which allows patients
with CRS to be managed more promptly and those

•
•
•

•
•
•
•
•

without CRS to seek additional evaluation of their
sinusitis-like symptoms and institute effective therapy
Risks, harms, costs: None associated with improved
diagnostic certainty, but diagnostic modalities have
their own risk and direct cost profiles
Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
Value judgments: Strong consensus by the GUG that
the need for objective documentation of sinonasal
inflammation is likely underappreciated and underperformed, despite its critical role in substantiating a
diagnosis of CRS
Intentional vagueness: Which of the three listed diagnostic modalities to use is not stated
Role of patient preferences: Large role for shared
decision making with clinicians regarding choice of
the confirmatory diagnostic modality
Exceptions: None
Policy level: Strong recommendation
Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to strongly emphasize that a
diagnosis of CRS cannot be based on signs and symptoms
alone but also requires objective evidence of sinonasal
inflammation (Table 8). Requiring objective signs of inflammation increases diagnostic accuracy for CRS and serves to
limit overdiagnosis. Moreover, objective confirmation of
inflammation will prevent unnecessary tests and interventions
for individuals with self-reported sinonasal symptoms that
can be readily mistaken for CRS, such as those caused by
perennial allergic rhinitis.
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Table 9. Comparison of Modalities for Objective Confirmation of Sinonasal Inflammation.
Modality
Nasal endoscopy
Anterior rhinoscopy
Computed tomography

Method
Direct visualization
Direct visualization
Radiographic

Cost
Moderate
Minimal
High

Discomfort
Minimal to moderate
Minimal
Minimal

Risk
Minimal
Minimal
Radiation exposure

Sensitivitya
Good
Fair
Excellent

a

Ability to detect signs of inflammation if present in the nasal cavity or sinuses.

Objective confirmation of sinonasal inflammation may be
made by direct visualization or by CT scanning. Direct visualization is best accomplished with nasal endoscopy, but in some
patients, anterior rhinoscopy using an otoscope or nasal speculum may suffice. An important part of direct visualization is
identification of nasal polyps, as that will lead the clinician to
rule out neoplasm in unilateral polyps, as well as suggest
slightly different treatment stratagems for bilateral polyps.
Patient preference does influence in the choice of confirmatory modality. Anterior rhinoscopy has the least cost and
procedural risk but is less sensitive than endoscopy and
increases the chance of misdiagnosis. Nasal endoscopy and
CT scanning both have a much higher diagnostic accuracy, but
CT scanning includes the small associated risk of radiation
exposure, while nasal endoscopy includes an added cost.
These differences are summarized in Table 9 and discussed
further below.

Direct Visualization by Endoscopy or Anterior
Rhinoscopy
Direct visualization of the sinonasal mucosa at its most refined
state is performed by nasal endoscopy.168 Endoscopic evaluation
is generally an office procedure used to evaluate the inflammatory status of the sinonasal mucosa and to assess nasal masses or
lesions that are noted on physical examination.169 Nasal
endoscopy can be performed with a flexible or rigid endoscope,
typically after a topical decongestant and anesthetic are applied
to the nasal mucosa. Areas visualized during endoscopy include
the nasal cavity, inferior turbinate, inferior meatus, middle
meatus, uncinate process, hiatus semilunaris, maxillary ostia,
anterior ethmoidal bulla, nasofrontal recess, sphenoethmoidal
recess, sphenoidal ostium, and the nasopharynx.
Findings on nasal endoscopy that support a diagnosis of
CRS include purulent mucus or edema in the middle meatus
or ethmoid region, or polyps in the nasal cavity or middle
meatus.13,61,155 Examples include abnormalities directly related
to CRS or recurrent acute rhinosinusitis, such as nasal polyps,
purulent nasal discharge, and septal deviation. Alternative findings that may suggest a more complicated or different disease
process include neoplasms, soft tissue masses, foreign objects,
tissue necrosis, and findings consistent with autoimmune or
granulomatous disease.
A systematic review168 assessed the diagnostic value of
nasal endoscopy for adults with suspected CRS, using CT
imaging as the gold standard for diagnostic certainty.
Compared with baseline risk for CRS, a positive nasal endoscopy (pus or polyps) had an added value for confirming CRS
of 25% to 28%, and a negative nasal endoscopy had an added

value of ruling out CRS of 5% to 30%. The authors concluded
that nasal endoscopy should be a first-line confirmatory test
for CRS, reserving CT scanning for patients with a prolonged
or complicated clinical course.
Anterior rhinoscopy allows visualization of the anterior
one-third of the nasal cavity with direct illumination and a
speculum or other instrument to dilate the nasal vestibule. In
the primary care setting, an otoscope is often used to examine
the nasal cavity. In cases of large polyps or gross purulence,
anterior rhinoscopy is sufficient; however, nasal endoscopy is
superior in that it also allows visualization of the posterior
nasal cavity, nasopharynx, and often the sinus drainage pathways in the middle meatus and superior meatus. Advantages
of nasal endoscopy over anterior rhinoscopy are the ability to
identify posterior septal deviation, polyps or secretions in the
posterior nasal cavity, and polyps or secretions within the middle meatus or in the sphenoethmoidal recess. Furthermore,
nasal endoscopy allows directed aspiration of abnormal secretions for analysis and culture.

CT Imaging
A diagnosis may also be confirmed by CT scanning or magnetic resonance imaging (MRI). MRI for confirmation of
diagnosis is discouraged because of increased cost and
hypersensitivity (overdiagnosis) in comparison to CT without contrast.
CT scanning can help quantify the extent of inflammatory
disease based on opacification of the paranasal sinuses169 and
improves diagnostic accuracy because CT imaging findings
correlate with the presence or absence of CRS in patients with
suggestive clinical symptoms.163,170 Although CT findings do
not necessarily correlate with symptom severity, they offer an
objective method for monitoring recurrent or chronic disease.78,171 Mucosal abnormalities, sinus ostial obstruction,
anatomic variants, and sinonasal polyposis are best displayed
on CT. The appearance of the mucosa, however, is nonspecific, and mucosal thickening should be interpreted in the context of clinical examination, nasal endoscopy, or both.172
An important role of CT imaging in CRS with or without
polyps is to exclude aggressive infections or neoplastic disease that might mimic CRS or ARS. Osseous destruction,
extra-sinus extension of the disease process, and local invasion suggest neoplasia. If any such findings are noted, MRI
should be performed to differentiate benign obstructed secretions from tumor and to assess for spread outside the nasal
cavity and sinuses.76
CT of the paranasal sinuses should be obtained when endoscopic sinus surgery is considered or planned in patients with
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CRS or recurrent ARS.173 In addition to demonstrating abnormal mucosa and opacified sinuses, the study will provide the
anatomic detail necessary to guide the surgery.76,174 CT imaging of the paranasal sinuses has traditionally involved direct
axial and coronal images to adequately visualize the ostiomeatal complex. Multidetector CT is a newer technology that
offers advantages over single-detector imaging of the paranasal sinuses, because the patient is scanned once and all other
planes (eg, coronal, sagittal) are reconstructed from the original data set. Multidetector CT imaging may reduce total radiation dose to the patient, and in the setting of nonneoplastic
evaluation, it is acceptable to use not only for diagnosis but
also for surgical intervention.
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STATEMENT 8. MODIFYING FACTORS: Clinicians
should assess the patient with chronic rhinosinusitis or recurrent acute rhinosinusitis for multiple chronic conditions that
would modify management such as asthma, cystic fibrosis,
immunocompromised state, and ciliary dyskinesia. Recommendation based on one systematic review and multiple observational studies with a preponderance of benefit over harm.

associated with CRS, so as to improve clinical outcomes. In
contrast to ABRS, CRS and recurrent ARS have potential predisposing factors that may contribute to illness persistence,
recurrence, or both.60 Asthma,175,176 cystic fibrosis,177 immunocompromised state,178 ciliary dyskinesia,179 and anatomic variation180 are some factors that have been investigated in this
regard. Ideally, early identification of factors contributing to the
recurrence or persistence of rhinosinusitis could play a crucial
role in selecting the most appropriate treatment for individual
patients.
The obligation to “assess” the patient for asthma, cystic
fibrosis, immunocompromised state, and ciliary dyskinesia is
fulfilled by documenting in the medical record that these conditions were considered in the differential diagnosis of CRS or
recurrent ARS. Further assessment may include history, physical examination, or diagnostic tests at the discretion of the
clinician. The guideline development group recognizes that
except for asthma, these conditions are rare, and does not recommend a “shotgun” approach to extensive, nontargeted testing for all patients. Rather, testing should be individualized
based on the patient’s history and physical examination.

Action Statement Profile

Asthma and Rhinosinusitis

• Quality improvement opportunity: Identify comorbid conditions that are known to accompany CRS
and recurrent ARS, the knowledge of which would
improve management of the sinusitis, and conversely, management of sinusitis may improve the
associated chronic condition (asthma)
• Aggregate evidence quality: Grade B, one systematic
review and multiple observational studies
• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Identify modifying factors that would alter
management of CRS or recurrent acute rhinosinusitis; identify conditions that require therapy independent of rhinosinusitis
• Risks, harms, costs: Identifying and treating incidental findings or subclinical conditions that might
not require independent therapy; morbidity related to
specific tests; variable costs based on testing ordered
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Consensus that identifying and
managing modifying factors will improve outcomes
• Intentional vagueness: The method of assessing for
these conditions is at the discretion of the clinician
and may include history, physical examination, or
diagnostic tests.
• Role of patient preferences: Small
• Exceptions: None
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to make clinicians aware of the
benefit of diagnosing and treating underlying conditions

The association between rhinosinusitis and asthma is supported by the high prevalence of CRS and recurrent ARS in
asthmatics181,182 and is most noticeable when the asthma is
severe.176,183 Asthma severity has a direct correlation with the
severity of radiographic sinus disease,183 and 84% to 100% of
patients with severe asthma have abnormal sinus CT scan
findings.175 Moreover, when CRS is treated (medically or
surgically), asthma symptoms improve and the need for
asthma-related medications decreases.184-186
A systematic review187 found that endoscopic sinus surgery
improves asthma control while decreasing asthma exacerbations, hospitalizations, and use of systemic and inhaled corticosteroids; pulmonary function, however, is unchanged.187 These
findings suggest a benefit of prompt therapy for CRS in asthmatics if rhinosinusitis is considered a reason for poor asthma
control. Similarly, asthmatics with difficult to control illness
should be assessed for unsuspected rhinosinusitis, with CT
scanning or nasal endoscopy, since the signs and symptoms of
CRS may be subtle and overlooked if not specifically sought.

Cystic Fibrosis and Rhinosinusitis
The association between cystic fibrosis (CF) and CRS has
long been recognized, with CRS reported in 30% to 67% of
patients with CF over all age groups.188-191 Symptoms of CRS
are reported by 36% of obligate carriers of a cystic fibrosis
gene mutation,157 compared with an estimated background
prevalence of CRS between 13% and 14%.192,193
The association of CF mutation and CRS has been assessed
in different fashions and within different populations, sometimes yielding conflicting results. In Finland, where the
reported incidence of mutation carriage is about 1:80, only
1:127 patients with CRS screened for ∆F508 and 394delTT
revealed the presence of a cystic fibrosis mutation.194 It is well
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documented, however, that concordance exists between
microorganisms isolated in the upper and lower airways of CF
patients with CRS, and upper airway colonization may precede spread of these bacteria to the lower airways.195-198
Multiple observational studies show that using a more aggressive treatment paradigm for CF patients with CRS, with regard to
both maximizing surgery as well as postoperative medical therapy, can have a beneficial effect on the course of the sinus disease.199-202 Since CRS or recurrent ARS, especially if associated
with nasal polyps, can be the first manifestation of CF, patients
with polyps who present before age 18 years or have refractory
rhinosinusitis should be screened for underlying CF.

Immunodeficiency and Rhinosinusitis
Several immunodeficient states have been documented in
patients with CRS or recurrent acute rhinosinusitis,203-205 supporting the role of immunological testing when evaluating
patients with refractory or recurrent disease.203 Common
immunodeficiencies identified include decreases in serum IgA
and IgG and abnormalities in IgG functional response to polysaccharide vaccines.203-206 See Key Action Statement 9 in this
clinical practice guideline for more details on appropriate testing to evaluate for this small, yet important, group of patients.

Ciliary Dyskinesia and Rhinosinusitis
Ciliary dyskinesia accounts for a small percentage of patients
with CRS demonstrating decreased mucociliary clearance.207-210 Even in patients without an underlying genetic
disorder causing ciliary dyskinesia, the normal mucociliary
transit time (MTT) of 10 to 14 minutes is prolonged
significantly when CRS is present.209 Increased MTT has
been identified in a growing number of patients with human
immunodeficiency virus and has been implicated in this population’s increased risk of recurrent rhinosinusitis.210
Not all studies, however, support the role of decreased mucociliary function in the pathogenesis of CRS. Ciliary beat frequency in mucosa from the nose and paranasal sinuses of patients
with CRS showed no difference compared with normal controls,
and frequency was increased in specimens recovered from
patients with nasal polyposis.208 Similar to CF and immunologic
testing, ciliary dyskinesia testing may be indicated when patients
have intractable rhinosinusitis, especially when accompanied by
frequent or prolonged lower respiratory infections. Patients with
CF and CRS may benefit from endoscopic sinus surgery, especially when obstructing nasal polyps are present, but relapse is
common and revision surgery is often required.

Other Considerations
Early research on the pathogenesis of CRS and recurrent ARS
focused on anatomic abnormalities,211-214 which could obstruct
the paranasal sinuses and trigger infection.215,216 Based on this
assumption, descriptions of anatomic relationships, variances,
associations with adjacent anatomic regions, and the importance of accurate radiographic data on surgical planning and
intervention have populated the early endoscopic literature.174,217-221 Nonetheless, evidence is lacking regarding a
causal relationship between anatomic abnormalities and

chronic disease. One study180 has correlated recurrent ARS
with anatomic abnormalities in the anterior ethmoid sinus.
The relationship between gastroesophageal reflux disease
(GERD) and rhinosinusitis is unclear, although there is an
increasing body of literature suggesting a direct or indirect
link. High-level evidence, however, to support this relationship is lacking. Most of the studies that suggest an association
are small case series.222-224 For example, in one small study,225
95% of patients with medically and surgically refractory rhinosinusitis had a positive pharyngeal pH probe, but nasopharyngeal pH did not correlate with pH in the pharynx. One
mechanism by which GERD may cause sinonasal symptoms
is through a nasal-esophageal reflex. Wong and colleagues226
instilled hydrochloric acid and saline at the gastroesophageal
junction and described a vagal reflex causing increased nasal
mucus production and symptom scores.
Vaezi and colleagues227 found that proton pump inhibitors significantly reduced symptoms of postnasal discharge in patients
with rhinitis compared with placebo. Although there are no
placebo-controlled studies that show a direct benefit of treating
GERD on rhinosinusitis, these 2 conditions often coexist and
share similar symptoms. Patients with clinically significant
GERD should be managed accordingly, but whether treating
mild or subclinical GERD can affect rhinosinusitis is unknown.
STATEMENT 9. TESTING FOR ALLERGY AND
IMMUNE FUNCTION: The clinician may obtain testing
for allergy and immune function in evaluating a patient
with chronic rhinosinusitis or recurrent acute rhinosinusitis. Option based on observational studies with an unclear
balance of benefit vs harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Improve patient
quality of life by identifying, and managing, allergies
that often coexist with CRS and recurrent ARS and
have overlapping symptoms that may make diagnosis difficult using strictly clinical criteria without
testing
• Aggregate evidence quality: Grade C, systematic
review of observational studies
• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Identify allergies or immunodeficient states
that are potential modifying factors for CRS or recurrent acute rhinosinusitis and improve management
strategies
• Risks, harms, costs: Procedural discomfort; instituting therapy based on test results with limited evidence
of efficacy for CRS or recurrent acute rhinosinusitis;
very rare chance of anaphylactic reactions during
allergy testing; procedural and laboratory cost
• Benefits-harm assessment: Balance of benefit and
harm
• Value judgments: Need to balance detecting allergy
in a population with high prevalence vs limited evidence showing benefits of allergy management on
rhinosinusitis outcomes
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• Intentional vagueness: The methods and scope of
testing for allergy and immune function are at the
discretion of the clinician
• Role of patient preferences: Large for shared decision making
• Exceptions: None
• Policy level: Option
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to describe the role of testing
for allergy and immune function in patients with CRS or
recurrent ARS, emphasizing that testing is optional because
there is no substantive evidence to support a consistent beneficial effect of treatment despite the high prevalence of allergy
in patients with rhinosinusitis.

Testing for Allergy
The prevalence of allergic rhinitis (AR) is 40% to 84% in
adults with CRS228-230 and 25% to 31% in young adults with
acute maxillary sinusitis.231,232 About twice as many patients
with allergic rhinitis, compared with normal subjects, have
abnormal CT scans.233 Extensive sinus disease, as quantified
by sinus CT imaging, is associated with allergy in 78% of
patients and asthma in 71%.234,235 Patients with both allergy
and CRS are more symptomatic than nonallergic patients with
similar CT findings.236,237 In one study of 200 patients with
CRS, more than half had allergic rhinitis, which was considered the most important underlying cause of sinusitis.238
Edema caused by allergic rhinitis may obstruct the paranasal sinuses,212 and this concept is supported by a higher prevalence of mucoperiosteal disease on CT imaging in patients
with allergies compared to others without.235,236 Furthermore,
a hyperresponsive state associated with allergic rhinitis may
increase susceptibility to inflammation within the nose and
paranasal sinuses, thereby predisposing to rhinosinusitis.239 A
recent retrospective cohort study of CRS determined AR as a
premorbid factor in newly diagnosed CRS.240 Of note, most of
the above studies are case series with heterogeneous inclusion
criteria that suggest a link between these allergy and rhinosinusitis conditions but do not imply causality.
A systematic review by Wilson and colleagues241 concluded that allergy testing is an option for patients with CRS
or recurrent ARS. Allergy skin tests are the preferred method
for detecting IgE-mediated sensitivity. For most allergens, in
vitro allergen-specific immunoassays detect IgE-specific antibody in the serum of most, but not all, patients who respond
clinically to those allergens. The sensitivity of immunoassay
compared with prick or puncture skin tests ranges from 50%
to 90%, with an average of 70-75% for most studies.242 A
direct correlation for clinical disease cannot be assumed by
evidence provided from skin testing or in vitro allergenspecific immunoassays unless results are interpreted by a
qualified clinician based on history and physical examination
obtained on face-to-face contact with the patient.
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If allergy testing is positive and appears clinically relevant
based on individual assessment, management may include environmental control measures, pharmacologic therapy, or immunotherapy as an immunomodulating approach. There are, however,
limited data to support that allergen avoidance and/or immunotherapy improves CRS or recurrent ARS,19,47 and the level of evidence for existing research is poor.241 Although allergic rhinitis
can prolong the course of ABRS, the clinical impact is small (6%8% increased risk) and does not support different management of
ABRS patients with or without underlying allergy.117

Testing for Immune Function
Immunodeficiency should be considered in patients with CRS
or recurrent ARS when aggressive management has failed or
when sinusitis is associated with otitis media, bronchiectasis, or
pneumonia.203,205 Sinusitis was one of the most frequent presenting infections in the French national study of primary
hypogammaglobulinemia, and 36% of patients with common
variable immunodeficiency (CVID) had sinusitis.243 Another
study of patients with radiographically diagnosed sinusitis
refractory to medical and surgical therapy revealed 10% of
patients to have CVID and 6% to have IgA deficiency.203
Patients failing medical therapy and undergoing sinus surgery
have been noted (11%) to have specific antibody deficiency.206
CRS or recurrent ARS can affect 30% to 68% of patients with
human immunodeficiency virus (HIV) infection.244
The most common primary immunodeficiency disorders
associated with CRS or recurrent ARS are humoral immunodeficiencies, such as selective IgA deficiency, common variable
immunodeficiency, and specific antibody deficiency, which features normal IgG levels but a defective response to polysaccharide
vaccines.245 Laboratory studies in patients with CRS or recurrent
ARS may include quantitative immunoglobulin measurements
(IgG, IgA, and IgM), preimmunization- and postimmunizationspecific antibody responses to tetanus toxoid and pneumococcal
polysaccharide vaccines, CH50, and measurement of T-cell number and function (delayed hypersensitivity skin tests and flow
cytometric enumeration of T cells). IgG subclasses should not be
checked routinely in immunodeficiency evaluation as the connection of IgG subclass deficiency to recurrent or CRS is controversial, and the clinical significance of abnormal IgG subclasses in
patients with recurrent infections is unclear.246
STATEMENT 10. CHRONIC RHINOSINUSITIS (CRS)
WITH POLYPS: The clinician should confirm the presence or absence of nasal polyps in a patient with CRS.
Recommendation based on observational studies with preponderance of benefit over harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Improve awareness of the prevalence of polyps in patients with CRS
and their role as a modifying factor for further diagnostic assessment and treatment.
• Aggregate evidence quality: High; Grade A,
systematic review of multiple RCTs
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• Level of confidence in evidence: Medium
• Benefit: Prioritize referral for specialty evaluation,
identify patients likely to benefit most from topical
(intranasal) or systemic corticosteroid therapy, identify patients for additional diagnostic tests to assess
for conditions other than CRS that are associated
with nasal polyposis and may require different management strategies
• Risks, harms, and costs: None related to identifying
patients; specific costs and risks based on the choice
of diagnostic procedure
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: Underappreciation of the importance of polyps as a modifying factor for CRS; perception of diagnostic uncertainty in the ability to
detect or exclude the presence of polyps
• Intentional vagueness: The method of confirming
the diagnosis is left to the discretion of the clinician,
provided that a high degree of diagnostic certainty is
achieved
• Role of patient preferences: None
• Exceptions: None
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to encourage clinicians to
assess for nasal polyps in a patient with CRS, because nasal
polyps will likely affect the utility of additional diagnostic
testing and treatment management.
The exact prevalence of nasal polyps in rhinosinusitis is
unknown, but about 4% of patients with CRS have concurrent
polyps.247 An association between asthma, nasal polyps, and
aspirin sensitivity was recognized many years ago,248,249 but,
conversely, nasal polyps do not seem to be related to allergic
rhinitis.250-252 The prevalence of nasal polyps likely varies by
geography and environment, although large studies of the
prevalence of polyps across different geographic areas are
lacking.
Identifying nasal polyps requires careful examination of
the nasal airway. Large polyps, which obstruct the nasal cavity, are easily visualized with a nasal speculum or handheld
otoscope. Small nasal polyps in the middle meatus or in the
posterior nasal cavity, however, may only be detected by nasal
endoscopy.253 A clinician who suspects nasal polyps in a
patient with CRS and is unable to perform nasal endoscopy
should refer the patient to a physician who can thoroughly
examine the nasal cavity.
CT imaging of the sinuses is often useful in evaluating
CRS with nasal polyps, especially for unilateral polyps, concern for polyps extending outside of the nasal cavity, or other
atypical presentations.256 CT examination defines the extent
of involvement of nasal polyps throughout the nasal cavity,
the status of bony landmarks (ie, lamina papyracea), and the
integrity of the orbit and cranial vault. Patients with longstanding nasal polyps and a history of previous surgeries are

likely to have significant anatomical changes within the paranasal sinuses.
Unilateral nasal polyps may be a sign of CRS but are less
common than bilateral polyps and should prompt investigation for other conditions that can mimic CRS, including carcinoma, inverting papilloma, antrochoanal polyp, or allergic
fungal sinusitis. These conditions will require a more thorough diagnostic evaluation and treatment than suggested for
bilateral nasal polyps associated with CRS. Tissue biopsy is
required to make the diagnosis of nasal polyp and to rule out
other pathologies; scraping of nasal polyps is not recommended. Testing for allergy or immune function in CRS is an
option that is unaltered by the presence, or absence of polyps,
and additional details can be found in the preceding key action
statement (Key Action Statement 9).
Chronic topical or intravenous antibiotics for CRS with
nasal polyps is not recommended, but select oral antibiotics,
especially the macrolide class, may be beneficial because of
their anti-inflammatory effects.19,255 Conversely, topical nasal
steroid sprays are indicated for long-term treatment of nasal
polyps in the setting of CRS.256-258 If no response is seen within
3 months, a short course of oral corticosteroids is reasonable to
try.254,259-261 Off-label topical corticosteroids in the nasal cavity,
including budesonide, may also be beneficial.262,263
STATEMENT 11. TOPICAL INTRANASAL THERAPY
FOR CHRONIC RHINOSINUSITIS (CRS): Clinicians
should recommend saline nasal irrigation, topical intranasal corticosteroids, or both for symptom relief of CRS.
Recommendation based on a preponderance of benefit over
harm.

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Address underutilization; promote awareness of efficacy; reduce
confusion over delivery method, frequency, and
duration; educate patients on optimal administration
• Aggregate evidence quality: Grade A, systematic
reviews of RCTs
• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Symptomatic relief, promoting awareness
of effective over-the-counter interventions, discouraging improper and ineffective usage, and avoiding
adverse events from systemic therapies
• Risks, harms, costs: Intranasal discomfort, burning,
stinging; epistaxis; direct costs of saline or steroid
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm
• Value judgments: None
• Intentional vagueness: The choice of saline, steroid,
or both is a shared decision; it is not clear how long
the treatment should last as the natural history is
unknown
• Role of patient preferences: Large role for deciding
which products to use and their duration
• Exceptions: None
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Table 10. Patient Instructions for Optimal Use of Topical Nasal Steroid.a
1.
2.
3.
4.

Shake the bottle well.
Look down by bending your neck and looking toward the floor.
Put the nozzle just inside your nose using your right hand for the left nostril and your left hand for the right nostril.
Aim toward the outer wall and squirt once or twice as directed; do not aim toward the nasal septum (in the middle of the nose) to
prevent irritation and bleeding.
5. Change hands and repeat for other side.
6. Do not sniff hard.
Adapted from Scadding and colleagues.272

a

• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to highlight the importance of
intranasal saline and intranasal corticosteroid therapy in providing symptomatic relief and improved quality of life for
patients with CRS. Despite the benefits of these interventions
seen in RCTs and systematic reviews, the GUG felt they were
underused by clinicians managing patients with CRS.

Saline Irrigation for CRS
The beneficial effects of saline in improving symptoms and
quality of life include improvement in mucous clearance,
enhanced ciliary activity, disruption and removal of antigens,
biofilms and inflammatory mediators, and direct protection of
the sinonasal mucosa. Nasal saline irrigation has been recommended by clinicians both as adjunctive therapy for chronic
sinonasal symptoms and in the postoperative period to
moisten and cleanse sinonasal clots and crust, as well as to
promote mucosal healing.
A beneficial effect of nasal irrigation for symptomatic
relief of CRS has been shown in a Cochrane review264 and in
other systematic reviews.258,265 Nasal saline irrigation is effective as sole treatment for CRS or as an adjunct to topical nasal
steroids, but compared directly with topical nasal steroids, the
benefits of saline irrigation are less pronounced.264 The safety
and minimal side effects of saline irrigation, however, make it
an attractive sole therapy for CRS. Common side effects of
nasal irrigation include fluid dripping from the nose.
Clinicians should not confuse saline spray with saline irrigation, because irrigation is more effective in expelling secretions and improving quality of life.265,266 Irrigation can be
performed with isotonic or hypertonic nasal solution, but evidence is insufficient to support superiority of either
approach.265 In addition, the optimal frequency or method of
irrigation is uncertain.264 This uncertainty, combined with the
time commitment required for regular saline irrigation, may
explain underuse despite well-established efficacy in relieving
CRS symptoms.
Availability of delivery devices and ready-made saline
solutions over the counter may make it easier for the patients
to perform nasal irrigation. Commercially available preparations, however, are expensive compared with homemade solutions. Costs of nasal irrigation vary but are generally low,

especially when patients are instructed to make their own
solution.267 Recipes for preparation of homemade solutions
and delivery methods vary widely (pot, pulsatile irrigation,
atomizer, bulb/syringe, squeeze bottle, and low-pressure irrigation [Neti pot]).

Topical Intranasal Steroids
Inflammation is considered the pathological basis for CRS, and
therefore corticosteroids are widely recommended.268 Cortico–
steroids are effective as anti-inflammatory agents due to their
actions on reducing proinflammatory and increasing antiinflammatory gene transcription, reducing airway inflammatory cell infiltration, and suppressing proinflammatory
mediators, cell chemotactic factors, and adhesion molecules.269
The efficacy of topical steroid therapy for reducing symptoms of CRS is supported by systematic reviews of randomized
controlled trials from Cochrane authors270 and others256-258,271 that
show benefits with excellent safety and minimal adverse events.
In some reviews, however, subgroup analyses show benefits of
topical steroids for CRS with polyps but absent or unknown
efficacy for CRS without associated polyps.256,258 Classes of
topical steroids include first-generation intranasal steroids
such as beclomethasone dipropionate, triamcinolone acetonide, flunisolide, and budesonide and newer preparations, such
as fluticasone propionate, mometasone furoate, ciclesonide
and fluticasone furoate.
Topical nasal steroids are most effective when properly
administered. Since patients may not be familiar with the optimal method for using the medication, we recommend that clinicians describe or demonstrate how to properly administer a
nasal steroid. Patient-friendly instructions are summarized in
Table 10 and may assist in this educational process.
Adverse events of topical nasal steroids are generally minor
(epistaxis, headache, and nasal itching), but when steroids are
used for long-term control of CRS, additional concerns arise
regarding systemic absorption and ocular effects. Long-term use,
however, has not been shown to affect systemic cortisol levels273
or to increase the risk of lens opacity, elevated intraocular pressure, or any other ocular symptoms.274 Patients on long-term topical nasal steroids should consult their physicians to determine if
regular ophthalmic monitoring is appropriate.
The GUG agreed, based on expert consensus, that topical
nasal steroids should be used for a least 8 to 12 weeks because
of the time needed for symptomatic relief and to assess benefit
to the patient. Moreover, there was strong agreement that
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patients may not know how to best deliver steroid to the nasal
cavity and should therefore be given simple instructions on
how to use the medication. The GUG felt that no statement
can be made regarding a specific length of treatment and that
decisions should be individualized based on the degree of
symptom relief, patient preference, and clinician experience.
STATEMENT 12. ANTIFUNGAL THERAPY FOR
CHRONIC RHINOSINUSITIS (CRS). Clinicians should
not prescribe topical or systemic antifungal therapy for
patients with CRS. Recommendation (against therapy) based
on systematic review of RCTs with a preponderance of benefit
over harm (for not treating).

Action Statement Profile
• Quality improvement opportunity: Discourage use of
antifungal therapy for CRS based on lack of efficacy
and presence of significant cost and adverse effects
• Aggregate evidence quality: Grade A, systematic
reviews of RCTs
• Level of confidence in evidence: High
• Benefit: Avoid cost of ineffective medications, avoid
unnecessary adverse events, direct management
away from ineffective therapy to beneficial therapy
(opportunity cost), avoid selection of resistant fungi
and alterations of sinonasal flora
• Risks, harms, costs: None (for avoiding ineffective
therapy)
• Benefits-harm assessment: Preponderance of benefit
over harm (for not treating)
• Value judgments: Antifungal therapy is frequently
used, with regional variations, for treating CRS
despite good evidence of no efficacy
• Intentional vagueness: None
• Role of patient preferences: None
• Exceptions: Patients with allergic fungal sinusitis or
invasive fungal sinusitis
• Policy level: Recommendation
• Differences of opinion: None

Supporting Text
The purpose of this statement is to emphasize that clinicians
should not prescribe systemic or topical antifungal therapy for
patients with CRS because of potential adverse events that are
not offset by consistent, significant benefits in systematic
reviews from Cochrane275 or other investigators.255,258,271,276
Despite a lack of efficacy, antifungal therapy for CRS is used
widely by some clinicians with regional variations. Our main
intent with this key action statement, therefore, is to educate
patients and clinicians and to prevent antifungal therapy for
CRS. This statement, however, does not apply to antifungals for
invasive fungal sinusitis or to allergic fungal sinusitis, for which
more evidence is needed to make any definitive conclusions.

Role of Fungi in CRS
Ponikau and colleagues277 first described eosinophilic infiltrates within the mucosa in patients with CRS, suggesting a

possible role of fungus in these patients. This was bolstered
by prior studies demonstrating fungi in the surgical specimens
of patients with CRS,278-280 leading to a hypothesis that
patients with CRS have a distinctive immune response to
ubiquitous fungi compared with normal control patients,
involving a noninvasive, nonallergic interleukin 5–mediated
response and eosinophilic inflammation.281,282 This was the
beginning of a continuing debate about how applicable this
theory is to the general population of patients with CRS and
how antifungal therapy might affect them.
Every systematic review that was limited to RCTs255,258,275
concluded that there was no beneficial effect from either oral
or topical antifungal therapy in CRS. The only potential benefits of oral antifungal therapies were found in a systematic
review of observational studies with nonvalidated outcome
measures,283 which carry a risk of bias that makes conclusions
impossible. In the Cochrane review,275 which included both
oral and topical antifungals and had strict inclusion criteria,
there was no evidence of benefit for topical antifungals. Only
1 of 5 trials reported benefit for radiographic and endoscopic
scores (not symptom scores) and no benefit of systemic antifungal therapy over placebo for the same outcomes.
Adverse effects of these therapies have been documented,
including elevated liver function tests for oral antifungals,
nasal irritation, decreased sinonasal-related quality of life,
decreased ciliary function at increasing concentrations, and
extremely high cost for topical antifungals.275,283,284 There is
also the potential for inducing fungal resistance due to the low
concentrations used in topical formulations. Multiple trials
used concentrations of amphotericin B at 100 µg/mL, a concentration that has been documented to not impede fungal
growth in vitro compared with true inhibition at 200 and 300
µg/mL.285 There is also the opportunity cost to patients, who
may receive these treatments in the place of other management strategies with known benefit.

Implementation Considerations
The complete guideline is published as a supplement to
Otolaryngology–Head and Neck Surgery, and an executive
summary will be simultaneously published in the main journal. A full-text version of the guideline will also be accessible
free of charge at the www.entnet.org, the AAO-HNSF website. The guideline will be presented to AAO-HNSF members
as a miniseminar at the annual meeting following publication.
Existing brochures, publications, and patient information
sheets from the AAO-HNSF will be updated to reflect the
guideline recommendations.
An anticipated barrier to the diagnosis of rhinosinusitis is
the differentiation of VRS from ABRS in a busy clinical setting. This is facilitated by the clear, unambiguous criteria in
Table 4 and in Key Action Statement 1a, which allow clinicians to identify illness that is likely bacterial based on the
history and time course of illness, without invasive tests or
imaging studies. Use of these criteria may be assisted by a
teaching card or visual aid. Patient education (Table 5) may
help address this barrier. When diagnosed with VRS, patients
may pressure clinicians for antibiotics, in addition
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to symptomatic therapy, especially when nasal discharge is
colored or purulent. Existing educational material from the
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Get Smart
Campaign can be used by clinicians to help clarify misconceptions about viral illness and nasal discharge.286
Anticipated barriers to “watchful waiting” for ABRS are
the reluctance of patients and clinicians to consider observing
a presumed bacterial illness. Compared with the first version
of this guideline,1 however, there is a now a more robust evidence base to substantiate watchful waiting as an initial management strategy, even when more severe symptoms are
present. These barriers can be overcome with an educational
handout (Table 6) of patient information of nonsevere ABRS,
the moderate incremental benefit of antibiotics on clinical outcomes, and the potential adverse effects of orally administered
antibiotics (including induced bacterial resistance).
A potential barrier to using “wait-and-see” or “safety net”
prescriptions as part of a watchful waiting strategy for initial
management of ABRS is that electronic health records may
consider all antibiotic prescriptions, even if never filled by the
patient, as “antibiotic prescribing,” which could adversely
affect quality measures. One solution would be for companies
that produce electronic health records to include a means of
documenting delayed prescribing strategies (eg, wait-and-see)
for antibiotic therapy.
Some patients and clinicians might object to amoxicillin,
with or without clavulanate, as first-line therapy for ABRS,
based on assumptions that newer, more expensive alternatives
“must be” more effective. Most favorable clinical outcomes
for nonsevere ABRS, however, result from natural history, not
antibiotics, and randomized controlled trials of comparative
efficacy do not support superiority of any single agent for initial empiric therapy. Pamphlets may help in dispelling myths
about comparative efficacy.
Barriers may also be anticipated concerning guideline
statements for CRS and recurrent acute rhinosinusitis. The
diagnostic criteria for these entities are unfamiliar to many clinicians, who might benefit from a summary card or teaching
aid that lists these criteria along with those for ABRS and
VRS. Performance of nasal endoscopy, allergy evaluation,
and immunologic assessment, when appropriate, may be hindered by access to equipment and by procedural cost.

Research Needs
The guideline development group identified knowledge gaps
based on existing practice patterns and the scope and quality
of supporting literature. We present these gaps below to highlight areas for future research and investigation.
1. Define the natural history and management of subacute rhinosinusitis.
2. Determine the validity of diagnosing ABRS by
patient history without confirmatory physical
examination.
3. Refine and validate diagnostic criteria for VRS and
ABRS

4. Determine whether a 7- or 10-day symptom duration is more likely to be associated with ABRS.
5. Assess the validity of diagnosing ABRS before
10 days based on persistent fever plus concurrent
purulent nasal discharge.
6. Determine whether a diagnostic algorithm tool
would change physician behavior in terms of antibiotic prescription practices.
7. Assess the impact of clinician beliefs about antibiotic prescribing for ABRS and how they might
affect patient preferences and satisfaction.
8. Assess the value of viral screening methods in the routine management of patients with suspected ABRS.
9. Conduct randomized controlled trials (RCTs) to
determine the efficacy of an “observation option”
for nonsevere ABRS, by randomizing patients to
immediate vs delayed antibiotics and assessing
clinical outcomes.
10. Standardize the definition of “severe” illness in
patients diagnosed with ABRS and determine
whether it is a valid and useful distinction for diagnosis in adults. Establish the proper terminology
and management of sinusitis symptoms lasting
between 4 and 12 weeks.
11. Conduct RCTs with a superiority design that
emphasize time to improvement/resolution, not just
binary outcomes at fixed time points.
12. Perform RCTs of antibiotics vs placebo using strict
diagnostic criteria and stratify by clinical severity
(ie, mild, moderate, or severe).
13. Perform RCTs to assess the comparative efficacy
of different antibiotics for initial management of
uncomplicated ABRS.
14. Evaluate the role of analgesic therapy in managing
rhinosinusitis and the comparative efficacy of different drug classes.
15. Assess the benefits of symptomatic therapy for
VRS in properly conducted RCTs.
16. Assess the benefits of various symptomatic therapies for ABRS in properly conducted RCTs.
17. Determine optimum salinity, pH, and regimen for
administering nasal saline irrigation.
18. Devise strategies or treatment regiments to avoid
the rebound effect of topical nasal decongestants.
19. Determine the comparative clinical efficacy of antibiotics for culture-proven ABRS using RCTs with
standardized, uniform definitions of clinical disease, severity, and clinical outcomes.
20. Conduct RCTs to determine the efficacy of adjuvant therapy (nasal steroids, antihistamines, decongestants) in combination with antibiotics.
21. Obtain greater evidence for which ABRS patients are
most appropriate for short-course antibiotic regimens.
22. Perform RCTs examining antibiotic efficacy among
patient subpopulations and efficacy of fluoroquinolones relative to other antibiotics.
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23. Include quality-of-life and other patient-reported
outcome measures as study outcomes in RCTs.
24. Further assess the diagnosis of CRS and recurrent
acute rhinosinusitis in primary care settings, rather
than specialty clinic settings, because of biased disease prevalence.
25. Conduct investigations to further characterize the
role of fungi in the etiology of inflammation of the
paranasal sinuses.
26. Conduct investigations to determine the underlying causes of the inflammation that characterizes
CRS and to determine the value of individualizing
therapy based on this information.
27. Determine the pathogenesis of CRS and the association of allergic rhinitis and CRS.
28. Establish the benefit of testing for allergy and immune
function in subgroups of patients with CRS.
29. Perform RCTs to address outcomes of allergy management in patients with CRS or recurrent acute
rhinosinusitis.
30. Perform RCTs to address outcomes of detecting
and managing immunodeficient states in patients
with CRS or recurrent acute rhinosinusitis.
31. Validate nasal endoscopy scoring systems.
32. Assess the impact of intravenous immonoglobulin
(IVIG) on CRS or recurrent acute rhinosinusitis in
patients with humoral immune deficiency.
33. Conduct longitudinal studies with comparable
control groups to evaluate long-term benefits of
adjunctive therapies in the secondary prevention of
CRS and recurrent acute rhinosinusitis.
34. Perform quantitative studies evaluating the impact
of healthy lifestyle changes, such as smoking cessation, dietary modification, and exercise on CRS.
35. Conduct RCTs of saline nasal irrigations as shortterm vs long-term treatment for recurrent acute and
CRS.
36. Determine whether there is a difference in efficacy
between isotonic and hypertonic concentrations for
intranasal saline irrigations.
37. Define what is maximal medical therapy, including
the efficacy of certain medications over others and
the amount of time required for treatment.
38. Identify the natural history of CRS and determine
whether it is curable.
39. Determine if certain subtypes of CRS with nasal
polyps may respond to antifungal therapy.
40. Further assess the cost-effectiveness of management strategies for CRS and their impact on
resource utilization and patient quality of life.
41. Perform additional RCTs to clarify the impact of
antibiotic therapy on CRS outcomes.
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إدارة الخدمات الطبية العسكرية
مشفى :
نموذج استمارة تدقيق سريري للمرشد الخاص بالتهاب الجيوب عند البالغين
AAO-HNS ADULT SINUSITIS 2015
اسم المريض
الشعبة األذنية
التصنيف

العمر
األخصائي
رقم االضبارة

الجنس
الطبيب المقيم
التشخيص :

السؤال
 1هل تم تشخيص التهاب الجيوب الجرثومي الحاد اعتمادا على األعراض
والعالمات السريرية ؟
 2هل تم طلب تصوير شعاعي لتشخيص التهاب الجيوب الحاد الجرثومي
؟
 3هل تم وصف عالجات لتخفيف االعراض عند تدبير التهاب الجيوب
الحاد الفيروسي  VRS؟
 4هل تم وصف عالجات لتخفيف االعراض عند تدبير التهاب الجيوب
الجرثومي الحاد  ABRS؟
 5هل اختار الطبيب احد الخيارين التاليين لتدبير التهاب الجيوب الحاد
الجرثومي غير المختلط :
 - Aالمراقبة واالنتظار :
 – Bمعالجة بدئية بالصادات
 6هل وصف الطبيب أموكسيسيللن مع او بدون كالفوالنات كخط اول عند
اختيار العالج بالصادات ؟
 7هل تمت إعادة تقييم المريض في حال فشل المريض بالتحسن بعد  7أيام
من بدء العالج ؟
 8هل تم تغيير الصاد الحيوي في حال تفاقم االعراض عند المريض او
عدم تحسنه بعد  7أيام ؟
 8هل تم البدء بالصادات في حال تفاقم االعراض عند المريض او عدم
تحسنه بعد  7أيام من بدء المراقبة ؟
 9هل ميز الطبيب ( التهاب الجيوب المزمن  CRSاو التهاب الجيوب
الحاد الناكس ) عن النوب المعزولة من التهاب الجيوب الجرثومي
 ABRSواألسباب األخرى ألعراض األنف والجيوب ؟
 10هل تم تأكيد تشخيص التهاب الجيوب المزمن  CRSبالتوثيق
الموضوعي لاللتهاب بأحد الطر التالية ؟  ( :الفحص بفاتح االنف –
تنظير االنف – )CT
 11هل تم تحري وجود األمراض المزمنة المتعددة التي تعدل التدبير عند
مرضى التهاب الجيوب المزمن  CRSأو التهاب الجيوب الحاد الناكس

نعم ال

مالحظات
توصية قوية
توصية ضد
االجراء.
خيار
خيار
توصية

توصية
توصية
توصية
توصية
توصية
توصية قوية
توصية

12
13
14
15

؟
هل تم طلب اختبارات تحسس ووظائف مناعة عند تقييم مريض التهاب
الجيوب المزمن  CRSأو التهاب الجيوب الحاد الناكس ؟
هل تم تأكيد أو نفي وجود بوليبات انفية عند مريض التهاب الجيوب
المزمن  CRS؟
هل تم وصف عالجات لتخفيف االعراض في التهاب الجيوب المزمن
 CRS؟
هل تم وصف مضادات فطور موضعية أو جهازية لمعالجة مرضى
التهاب الجيوب المزمن  CRS؟

خيار
توصية
توصية
توصية ضد
العالج

